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Vážení kolegovia, milí študenti, milí naši čitatelia!  

 

„Mesiace a roky ubiehajú a sú stále vzdialenejšie, ale krásna chvíľa 

presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.“ Voltaire 

 

Spoločne tvoríme mozaiku, každý z nás svojím dielom prispieva k celkovému 

obrazu, ktorý takto spoločne tvoríme vždy 10 mesiacov. Na spoločnom mieste, 
v našej „škole“ a v rovnakom období, ktoré sa volá školský rok. Spravodlivo 

nám všetkým rovnako pribúdajú dni, mesiace, roky... spomienky. Len na nás samých záleží, 
aké budú.  

Ďalší rok s prívlastkom školský sme spoločne prežili a zanechal nám množstvo spoločných 
okamihov, množstvo nezabudnuteľných spomienok. Pre niektorých to bol prvý školský rok  
na našej škole, pre niekoho posledný. Pre mnohých z  nás náročný, ťažký, iní ho prežili v pohode 
a s každodenným úsmevom na tvári. Mnohí sa lúčili s priateľmi, spolužiakmi a s  učiteľmi, ale 

získali sme nových priateľov, nové skúsenosti a v neposlednom rade aj vedomosti, poznatky... 

Zopár učiteľov po dlhých rokoch učenia odchádza na zaslúžený oddych, zopár maturantov 
odchádza na ďalšie štúdiá, dúfame, že dobre pripravení a zocelení, zopár nových učiteľov  
a žiakov očakávame v budúcom školskom roku. Taký neúprosný, ale spravodlivý je kolobeh 

života i školy.  

Školský rok 2015/2016 opäť ubehol veľmi rýchlo. Tých 43 týždňov, 191 pracovných dní, 1146 
vyučovacích hodín sa zdá v číslach dosť. Boli vyplnené nielen vyučovacími hodinami, ale aj 

veľkým množstvom mimoškolských aktivít, prednášok, súťaží, besied, kultúrnych podujatí,  
do ktorých sme sa zapojili. O tom všetkom sa slovom a hlavne obrazom dozviete v našej 
Výročnej správe 2015/2016, ktorú práve držíte v  rukách.  

Verím, že každý z Vás je v nej zachytený, že každý v nej nájde tú svoju spomienku teraz , ale 

aj po čase, keď sa opäť začítate do týchto riadkov. Každý z Vás je nenahraditeľným čriepkom 
mozaiky, ktorá má meno Gymnázium P. O. Hviezdoslava v  Kežmarku. 

Mgr. Daniela Mihóková 

riaditeľka školy 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O . Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v I. B a oktáve, fyziku v III. A. 
Zástupkyňa riaditeľky  

Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v II. B, IV. B, IV. C, chémiu v III. A, seminár 
z chémie v 3. ročníku. 
Aleksandar Čavić, vyučoval anglický jazyk v I. A, III. A, IV. A, II. B (od 13. 10. 2015), 
konverzáciu v AJ v 3. a 4. ročníku (do 12. 10. 2015). 

Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala telesnú výchovu dievčat v  oktáve, I. A, II. A, IV. A. 
Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v I. C, II. A, seminár z chémie vo 4. ročníku. 
Mgr. Michal Gáborčík, vyučoval fyziku v I. B, matematiku v I. A, III. B, seminár z matematiky  
v 3. a 4. ročníku, cvičenia z matematiky vo 4. ročníku. 

Mgr. Edita Hrušková Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v  oktáve, III. B, I. A, I. B, I. C,  
III. A, IV. C, konverzáciu v NJ v 3. ročníku. 
Mgr. Veronika Kolesárová, vyučovala nemecký jazyk v oktáve, IV. A, IV. B, I. C, II. A, III. B, 
IV. C, umenie a kultúru v I. A, I. B, I. C, IV. A, IV. B, IV. C, cvičenia z umenia a kultúry  

vo 4. ročníku. 
Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v I. A, III. A, IV. A, občiansku náuku v III. A, 
III. B, IV. A, IV. B, oktáve (do 31. 1. 2016), spoločenskovedný seminár v  3. a 4. ročníku  

(do 31. 1. 2016). 
Mgr. Otto Krajňák , vyučoval biológiu v III. B, telesnú výchovu chlapcov v I. A, I. B, I. C, II. A,  
II. B, III. A, III. B, IV. A, oktáve, IV. B, IV. C, seminár z  biológie vo 4. ročníku. 
Mgr. Katarína Krempaská, vyučovala anglický jazyk v I. C, IV. C, oktáve, II. B, cvičenia z AJ 

vo 4. ročníku, konverzáciu v AJ vo 4. ročníku (od 13. 10. 2015). 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v I. B, II. B, IV. B, II. A, II. B, IV. B 
a konverzáciu v NJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Svetlana Liberová, vyučovala anglický jazyk v I. B, II. A, III. A, IV. C, IV. B (od 13. 10. 

2015), konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala od 1. 2. 2016 dejepis v I. C, II. A, občiansku náuku 
v oktáve, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku. 
Mgr. Zuzana Marasová, vyučovala od 27. 10. 2015 anglický jazyk v oktáve, I. B, III. B. 

RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v I. C, II. A, III. A, IV. A, fyziku v I. A, II. A, 
II. B, seminár z matematiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v I. C, III. B, umenie a kultúru v oktáve, II. A, 
II. B, III. A, III. B, telesnú výchovu dievčat v I. B, I. C, II. B, III. A, III. B, IV. B, IV. C. 

Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala fyziku v I. C, III. B, chémiu v I. A, I. B, II. B, III. B, cvičenia 
z chémie vo 4. ročníku, cvičenia z  fyziky vo 4. ročníku, seminár z chémie vo 4. ročníku. 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v I. A, II. B, III. B, IV. B, dejepis 

v II. A (do 31. 1. 2016), II. B, etickú výchovu v 2. ročníku (od 31. 1. 2016), seminár z dejepisu 
vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, III. A, seminár z biológie 
v 3. a 4. ročníku, cvičenia z biológie vo 4. ročníku. 

Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v I. C, III. A, cvičenia zo slovenského 
jazyka a literatúry vo 4. ročníku, náboženskú výchovu v I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, informatiku  
v I. A, I. B, I. C. 
Mgr. Martina Tomasová, vyučovala do 12. 10. 2015 anglický jazyk v II. A, II. B, III. B, IV. B,  

I. B, oktáve. 
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Profesor geografie Jozef Vlček, vyučoval dejepis v I. A, I. B, I. C (do 31. 1. 2016), III. A, III. B, 
geografiu v I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, etickú výchovu v 1. ročníku, 2. ročníku (do 31. 1. 2016), 
seminár z geografie vo 4. ročníku. 

RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, III. A, III. B, cvičenia  
z informatiky v 3. a 4. ročníku, seminár z informatiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v I. B, II. A, IV. A, IV. C, oktáve, 

cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku. 
 

Externí učitelia 
Ing. Denisa Mačáková, vyučovala deskriptívnu geometriu vo 4. ročníku. 

Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v 1. a 2. ročníku. 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Mgr. Katarína Petrusová, ekonómka 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák , školník 
Margita Kellnerová, Emília Mirgová, Ľudmila Vargová, Emília Žabková, upratovačky 

 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Daniela Žabková (predseda),  
Mgr. Otto Krajňák (podpredseda) 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ľuboslava Michaláková 
Zástupca žiakov: Silvester Marek 
Zástupcovia rodičov: MVDr. Peter Vaľko, Brigita Marhefková, Zuzana Chrenková  

Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, JUDr. Štefan Bieľak, PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák, Pavel Hudáček 

 

Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok  

Telefón: +42152/4523032 

Webová adresa: http://gympohkk.edupage.org  

Email školy: skola@gpohkk.edu.sk 
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Z kroniky školy 
 

2. september 2015 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016. 

3. september 2015 

 Prváci písali vstupné testy. 

4. september 2015 

 Na priečelí budovy školy bola odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 65. výročia vzniku  

a 55. výročia ukončenia činnosti Pedagogickej školy pre vzdelanie učiteľov národných škôl, 

ktorá sídlila v budove dnešného gymnázia. Slávnosti sa zúčastnilo približne sto absolventov 

školy. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák.  

 Žiaci druhého a tretieho ročníka boli animátormi na Športovom dni v  Kežmarku. 

25. september 2015 

 Žiaci III. A pod vedením p. p. M. Petráškovej pracovali ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela 

pastelka. V priestoroch školy a v uliciach mesta Kežmarok vyzbierali 145,10 €.  

26. september 2015 

 7 žiaci (P. Ciošová, T. Scholtzová, S. Zicháčková, M. Tomaškovičová, A. Gajdošová - všetky 

z II. A, K. Krigovská z II. B a M. Machát z I. B) sa pod vedením p. p. D. Ferulíkovej napriek 

nepriaznivému počasiu rozhodli pomôcť našim Tatrám v  akcii Čisté hory. 

1. október 2015 

 Študenti, ktorí si zvolili spoločenskovedný seminár, sa zúčastnili na pojednávaní  

na Okresnom súde v Kežmarku. 

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1. a 2. ročník. 

7. október 2015 

 Prváci navštívili Múzeum Janka Kráľa, Tatrín a Žiadosti slovenského národa v Liptovskom 

Mikuláši. Ich sprievodcami boli vyučujúci D. Žabková, P. Šoltys, K. Krempaská, A. Čavić  
a A. Petrášková. 

8. október 2015 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ. Naši žiaci v kategórii dievčat aj 

chlapcov zaznamenali výrazné úspechy, v obidvoch kategóriách potvrdili úlohu favorita  
a zvíťazili. V súťaži jednotlivcov sa K. Bešenejová zo IV. A umiestnila na 1. mieste,  

M. Fiasová zo IV. A na 2. mieste a L. Matejková z III. A na 4. mieste. V súťaži chlapcov  
M. Kovalčík z I. C obsadil prvú priečku. 

9. október 2015 

 V súťaži Beh Ľubicou zvíťazila K. Bešenejová zo IV. A. 

14. október 2015 

 Eva Ohrablová z neziskovej organizácie Seeds v prednáške Vojna a mier porozprávala 

študentom o aktuálnej téme - utečenci, o konfliktoch a o tom, čo sa deje okolo nás. 

 I. rodičovské združenie. 

15. október 2015 

 Chlapci aj dievčatá reprezentovali nielen našu školu, ale aj okres Kežmarok na krajskom 

kole v cezpoľnom behu žiakov SŠ, ktoré prebiehalo pod staroľubovnianskym hradom za nie 

práve ideálneho počasia. Družstvo dievčat v zložení K. Bešenejová, M. Fiasová (obe  

zo IV. A) a K. Horná (z III. A) zvíťazili a v kategórii jednotlivcov sa K. Bešenejová umiestnila 

na 2. mieste. 
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19. október 2015 

 Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka so záujmom o štúdium fyzikálnych vied sa 

zúčastnili prednášok na UPJŠ v Košiciach. 

 Žiaci I. B s p. p. D. Žabkovou navštívili Mestskú knižnicu v  Kežmarku. 

20. október 2015 

 Štvrtáci, seminaristi z dejepisu, navštívili Štátny oblastný archív v  Spišskej Sobote.  

23. október 2015 

 V telocvični T2 sa konal imatrikulačný večierok. Usporiadateľská trieda III. B pripravila  

pre prvákov rituál prijímania do študentského cechu. 

 Majstrovstvá školy v stolnom tenise dievčat – zvíťazila V. Ugrayová, 2. miesto D. Kruliacová, 

3. miesto A. M. Duľová. 

27. október 2015 

 M. Hritz a M. Harabin (obaja z III. A) zvíťazili v okresnom kole v bedmintone žiakov SŠ, ktoré 

sa konalo v Huncovciach. 

 Žiaci I. A s p. p. D. Žabkovou navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku. 

28. október 2015 

 Informačné jazykové popoludnie určené pre žiakov prvého ročníka sa konalo v učebni 

matematiky, organizátorom bola p. p. E. Hrušková Molnárová, počas popoludnia 

prezentovali žiaci školy vlastné skúsenosti zo štúdia v  zahraničí, z výmenných pobytov 

a projektov. 

 P. p. B. Oravcová spoločne so študentmi III. A zorganizovala Burzu platní a kníh. Výťažok 

z tejto akcie bol použitý na nákup pomôcok na vyučovanie predmetu umenie a kultúra. 

 Majstrovstvá školy v stolnom tenise chlapcov vyhral M. Harabin z III. A, T. Petras z oktávy 

bol druhý, A. Lach z II. A tretí. 

 Trieda I. C navštívila s p. p. P. Šoltysom Mestskú knižnicu v Kežmarku. 

29. október – 1. november 2015 

 Jesenné prázdniny. 

31. október – 11. november 2015 

 Uskutočnil sa výmenný pobyt skupiny 18 žiakov (I. A, III. A, IV. A) sprevádzaných dvoma 

učiteľkami Katarínou Krempaskou a Ivanou Kovalovou) vo francúzskom meste Lons-le-

Saunier. 

4. november 2015 

 Stredná odborná škola Kušnierska brána Kežmarok poskytla svoje priestory stredným 

školám z okolia na prezentáciu možnosti štúdia na svojej škole na tzv. Burze SŠ. Naša škola 

využila túto príležitosť a deviatakom zo základných škôl predstavila nielen svoj učebný plán, 

ale aj možnosti štúdia cudzích jazykov, mimoškolskej činnosti a ďalších aktivít. 

5. november 2015 

 Obvodné kolo vo futsale chlapcov - družstvo chlapcov (Ľ. Budzák IV. C, Š. Glodžák III. A,  

J. Hudaček IV. C, A. Koršňák III. A, F. Pokrivčák III. A, A. Zoričák III. A, M. Neupauer IV. C, 

M. Špak IV. C, R. Starinský IV. B, F. Toporcer IV. B, S. Marek, IV. B, K. Zachar, I. B) získalo 

2. miesto. 

6. november 2015 

 V oblastnom kole súťaže pIšQw orky družstvo v zložení: A. Václavek, F. Pokrivčák, A. Sýkora 

(všetci z III. A), A. Gurka (II. B) a J. Lukas (II. A) postúpilo do semifinále a celkovo sa 
umiestnilo na 5. - 8. mieste. 
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9. november 2015 

 Študentská kvapka krvi – 38 bezplatných darcov krvi darovalo krv v  priestoroch našej školy. 

 52 žiakov 1. a 2. ročníka sa zapojilo do súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť 

záujem o informačné a komunikačné technológie. V kategórii Juniori najlepšie výsledky 

dosiahli Z. Gáborčíková, T. Biloš, M. Vojtičková (všetci z  II. A). 

10. november 2015 

 25 žiakov 3. a 4. ročníka sa zapojilo do súťaže iBobor v kategórii Seniori. Najlepšie výsledky 

dosiahli P. Benyak (IV. B), Ľ. Jankura (oktáva), L. Lapšanská (oktáva). 

 Majstrovstvá školy vo futsale – zvíťazila IV. B, druhá bola III. A, tretia III. B. 

11. november 2015 

 Klasif ikačná porada za I. štvrťrok. 

14. november 2015 

 Stužková slávnosť IV. A. 

 Stužková slávnosť IV. B. 

18. november 2015 

 Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili premietania dokumentárnych f ilmov v kine Iskra v rámci 

medzinárodného filmového festivalu EKOTOPFILM - ENVIROFILM. Mali možnosť vidieť 

f ilmové dokumenty o ochrane prírody, vode a recyklácii nebezpečného odpadu. Súčasťou 

premietania bol aj sprievodný program. 

19. november 2015 

 Šéfredaktor D. Javorský (IV. A) a redaktor L. Vízner (III. A) sa zúčastnili na slávnostnom 

vyhodnotení celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov Pro Slavis v  Žiline. Náš 

časopis sa umiestnil na 3. mieste. 

 Zástupcovia časopisu Stretnutia T. Kurtá, S. Z. Batoryová (III. B), M. Lesná (II. B),  

L. Špaková (I. C) a p. p. A. Petrášková prevzali diplom a cenu za 3. miesto v Súťaži 

stredoškolských časopisov v Prešove. 

20. november 2015 

 Práca Vieru som zachoval o kňazovi Viktorovi Olosovi študentiek II. B triedy Z. Gardošovej, 

K. Krigovskej a V. Semaňákovej sa umiestnila v zlatom pásme v  projekte Nenápadní 

hrdinovia v zápase s komunizmom. 

 Stužková slávnosť IV. C. 

25. november 2015 

 V on-line IT f itnes test si žiaci mohli overiť svoje schopnosti práce s  počítačom, vedomosti  

o internete a sociálnych sieťach. Zúčastnilo sa ho 110 žiakov školy a dosiahli priemernú 

úspešnosť 56,74 % (1. ročník - 36,46 %, 2. ročník - 46,00 %, 3. ročník - 56,73 %, 4. ročník 

– iba maturanti z INF - 79,69 %). 

 V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám navštívil našu školu príslušník Mestskej polície 

Kežmarok por. Milan Kušnirák, ktorý žiakom prvého ročníka v dvoch jednohodinových 

blokoch priblížil problematiku drog, drogových závislostí a legislatívnych opatrení v oblasti 

boja proti drogám. Na besede sa zúčastnil aj poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Matúš 

Polák. Z aktivity nakrútil krátku reportáž štáb KTV. 

26. november 2015 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ. Družstvo chlapcov  

v zložení M. Harabin III. A, T. Petras oktáva a A. Lach II. A zvíťazilo a postúpilo na krajské 
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kolo. Družstvo dievčat v zložení K. Prusáková II. B, V. Ugrayová I. A a D. Kruliacová III. B sa 

umiestnilo na treťom mieste. 

1. december 2015 

 Rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. 

 23 žiakov našej školy sa zapojilo do súťaže Expert geniality show , v ktorej sa snažili 

preukázať svoje vedomosti v dvoch súťažných témach, ktoré si sami vybrali z piatich 

ponúkaných. Desiati žiaci sa stali expertmi v jednej z dvoch súťažných tém, ktoré si vybrali 

a získali diplom (S. Volák a J. Venglik z I. C, J. K. Džubas z II. A, A. Gurka z II. B, M. Harabin, 

A. Václavek a N. Abtová z III. A, D. Javorský a P. Halčin zo IV. A, N. Marhefková z oktávy).  

Adam Heteš z I. C a Martin Hritz z III. A sa stali expertmi v obidvoch témach a navyše  

M. Hritz sa v konečnom poradí umiestnil v TOP 100 na 66. mieste v rámci SR. A . Gurka  

z II. B sa v téme Do you speak English? umiestnil na 5. mieste v rámci SR a získal ako jediný 

z našich žiakov vecnú cenu. 

4. december 2015 

 Stužková slávnosť oktávy. 

8. december 2015 

 Školské kolo Matematickej olympiády v kategórii A – zúčastnil sa ho J. Cehula (oktáva). 

9. december 2015 

 Školské kolo Olympiády z anglického jazyka. 

 V školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2 A zvíťazil M. Arpáš (II. B). 

 Majstrovstvá školy v basketbale – zvíťazila IV. B, druhá bola III. A, tretia III. B. 

16. december 2015 

 V rámci Kežmarských vianočných trhov vystúpila naša školská kapela In medias res. 

18. december 2015 

 Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili prezentácie škôl a f iriem z mesta Kežmarok v priestoroch 

pred radnicou. 

21. december 2015 

 Učitelia školy a bývalí zamestnanci školy - dôchodcovia sa stretli na predvianočnom 

posedení pri kapustnici, ktoré spríjemnili členovia školskej kapely vianočnými piesňami. 

22. december 2015 

 Konalo sa tradičné gymnaziálne podujatie Prehliadka ZUČ v športovej hale T2. ZUČ 

zorganizovala II. A trieda. Žiaci všetkých tried prispeli do programu tanečným, speváckym či 

dramatickým číslom. Na akciu sme opäť pozvali deti z detského domova v Spišskej Belej  

a z krízového centra z Kežmarku. Naši žiaci si pre hostí pripravili malé darčeky.   

23. december 2015 – 7. január 2016 

 Vianočné prázdniny. 

12. január 2016 

 M. Arpáš (II. B) sa zúčastnil na obvodnom kole Olympiády v  nemeckom jazyku v kategórii 

2A a získal 2. miesto. 

 Dobrovoľníci z radov študentov sa zapojili do akcie Slnečnica Antona Srholca a rozdávali 

v uliciach Kežmarku pohľadnice so slnečnicou ako spomienku na tohto významného 

človeka. 

 V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A sa J. Cehula (oktáva) umiestnil medzi 

úspešnými riešiteľmi na 2. mieste a postúpil na celoštátne kolo. 



Výročná správa 2015/2016 

 
8 

13. január 2016 

 II. rodičovské združenie. 

14. január 2016 

 Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2A: Martin Kulka (II. B) 3. miesto, 

kategória 2B: Natália Marhefková (oktáva) 6. miesto, kategória 2C: Tadeáš Adamjak (I. C) 

5. miesto. 

 Našu školu navštívil premiér Slovenskej republiky Róbert Fico so sprievodom. 

Predseda vlády zaradil do programu svojej pracovnej cesty do kežmarského a popradského 

okresu prednášku o Ústave SR pre žiakov školy. 

19. január 2016 

 D. Pekarčík (oktáva) sa umiestnil na 3. mieste v krajskom kole Olympiády v informatike  

v kategórii A a postúpil na celoštátne kolo. 

21. január 2016 

 Školské kolo Matematickej olympiády. V kategórii B súťažila Z. Gáborčíková (II. A), 

v kategórii C J. Venglik, L. Špaková, A. Heteš, M. Mikolajčík, B. Vojtičková (všetci z I. C). 

Všetci boli úspešnými riešiteľmi školského kola, postúpili na krajské kolo. 

26. január 2016 

 Učitelia a študenti videli muzikál Jana z Arku v Divadle Jonáša Záborského v  Prešove. 

27. január 2016 

 Klasif ikačná porada za I. polrok. 

29. január 2016 

 Vydávanie výpisov známok za 1. polrok. 

1. február 2016 

 Polročné prázdniny. 

3. február 2016 

 Školské kolo Biblickej olympiády, L. Špaková z I. C (1. miesto), S. Špaková z I. C (2. miesto) 

a Š. Baňkos z I. B (3. miesto) vytvorili družstvo školy a postúpili do dekanátneho kola. 

9. február 2016 

 Krajského kola Fyzikálnej olympiády v kategórii A sa zúčastnili 2 žiaci – J. Cehula  

a F. Košuth (obaja z oktávy). J. Cehula sa v krajskom kole umiestnil na 2. mieste, postúpil 

na celoštátne kolo. 

10. február 2016 

 Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, Martin Kulka obsadil 7. miesto v kategórii 2A. 

11. február 2016 

 M. Arpáš (II. B) sa zúčastnil v Poprade na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku 

v kategórii 2 A a získal 4. miesto. 

 Študenti spoločne so svojimi učiteľmi pripravovali svoje expozície na Deň otvorených dverí. 

 V Prahe sa konalo f inále súťaže v  programovaní Kasiopea, do ktorého postúpilo  

20 najlepších účastníkov z Českej a Slovenskej republiky. Bol medzi nimi aj P. Benyak  

(IV. B) a umiestnil sa na 12. mieste. 

 Okresné kolo v basketbale chlapcov - družstvo chlapcov (M. Zastko IV. B, S. Marek IV. B,  

J. Bednarčík IV. B, M. Špak IV. C, M. Neupauer IV. C, J. Gura III. A, Š. Glodžák III. A,  

O. Zakopjan II. B) získalo 2. miesto. 
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12. február 2016 

 Deň otvorených dverí a projektový deň Slovensko pod jednou strechou. 

Otvorili  sme brány našej školy pre  návštevníkov. Všetci, ktorí využili túto možnosť, mohli 

vidieť pútavé prezentácie  regiónov Slovenska v rámci projektového dňa Slovensko  

pod jednou strechou. Hostia si v jednotlivých triedach zatancovali, zaspievali, vypočuli 

vyčerpávajúce prezentácie a ochutnali tradičné slovenské dobroty. Odborná porota ocenila 

najlepších: 1. miesto III. B Kysuce, 2. miesto I. C Liptov, 3. miesto II. B Záhorie. Cenu 

návštevníkov získala III. B. 

15. – 19. február 2016 

 Jarné prázdniny. 

21. – 26. február 2016 

 Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch.  

23. február 2016 

 Na okresnom kole Vansovej Lomničky našu školu reprezentovali M. Dovjaková (II. B)  

a D. Ondo-Eštoková (I. B), ktorá bola ocenená za úroveň prednesu. 

24. február 2016 

 Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školskej prehliadky sa zapojilo  

17 riešiteľov s jedenástimi prácami. Na krajské kolo postúpilo desať prác 15 riešiteľov. 

2. marec 2016 

 Družstvo chlapcov v zložení M. Harabin III. A, T. Petras oktáva a A. Lach II. A reprezentovalo 

na krajskom kole v stolnom tenise chlapcov v Šarišských Michaľanoch. 

3. marec 2016 

 Jarná kvapka krvi – krv v priestoroch školy darovalo 27 žiakov, 2 pedagógovia a ôsmi externí 

darcovia z radov rodičov, bývalých žiakov a známych. 

 Redaktori školského časopisu Stretnutia navštívili primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. 

Jána Ferenčáka. Pán primátor si našiel čas a bol ochotný odpovedať na otázky našich 

zvedavých novinárov. 

10. marec 2016 

 Družstvo školy v zložení L. Špaková, S. Špaková (obe z I. C) a Š. Baňkos z I. B zvíťazilo  

v dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na Základnej škole s materskou 

školou sv. Kríža v Kežmarku, a postúpilo do diecézneho kola. 

 M. Hritz a M. Harabin (obaja z III. A) získali 4. miesto v krajskom kole v bedmintone žiakov 

SŠ, ktoré sa konalo v Poprade-Matejovciach. 

14. – 18. marec 2016 

 Active English Week – týždeň s americkým lektorom pre žiakov 1. a 2. ročníka, organizovala 

p. p. Katarína Krempaská. Ponuku využilo 20 žiakov a denne 5 vyučovacích hodín strávili 

zaujímavými aktivitami, ktoré prispeli k zdokonaleniu ich komunikačných zručností  

v anglickom jazyku. 

15. marec 2016 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Žiaci tretieho ročníka spoločne s  učiteľmi J. Vlčkom, O. Krajňákom, V. Mačákovou  

a A. Petráškovou si prezreli priestory bývalého koncentračného tábora v  Osvienčime 

a Brezinke.  

 Žiaci II. A a II. B boli na exkurzii v zrekonštruovanej čistiarni odpadových vôd v Kežmarku. 
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16. marec 2016 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

17. marec 2016 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

21. marec 2016 

 18 žiaci školy sa zapojili do súťaže Matematický klokan. Najväčší úspech zaznamenal  

F. Košuth (oktáva), ktorý sa umiestnil na 1. - 5. mieste v rámci SR v kategórii Junior G34 

(percentil 99,8%). V kategórii Kadet G12 . O. Zakopjan (II. B) sa umiestnil na 1. - 83. mieste 

v rámci SR (percentil 98,3%). 

23. marec 2016 

 FoodFest – súťaž v príprave a cudzojazyčnej prezentácii jedál rôznych národných kuchýň 

pre tímy zo všetkých tried a ročníkov, organizovali p. p. S. Liberová a p. p. A. Čavić. Víťazom 

diváckeho hlasovania sa stali dievčatá z III. B K. Syčová, I. Sláviková a M. Matalíková, ktoré 

napiekli tradičný arménsky koláč Marlenku. Odborná porota na 3. mieste ocenila dievčatá  

z III. A L. Kleinovú, N. Zakopjanovú a A. Skupinovú za fazuľový pokrm z Etiópie. 2. miesto 

získali prváci z I. A  S. Lorenčík, A. Mária Duľová a T. Zgrajová za srbskú dobrotu Pita. 

Víťazom sa stali dievčatá z III. A  L. Matejková, V. Mačičáková a K. Horná so sladkým 

francúzskym koláčom. 

 N. Marhefková (oktáva) si odniesla ocenenie za najlepší rétorický prejav na ľubovoľnú 

pripravenú tému z krajskej  súťaže stredoškolákov PSK Za krásu slova. 

 Žiaci 3. ročníka prekvapili učiteľov školy a v predstihu vzhľadom na veľkonočné prázdniny  

z vďaky ich obdarovali vlastnoručne vyrobeným darčekom a kvetom pri príležitosti Dňa 

učiteľov. 

24. marec – 29. marec 2016 

 Veľkonočné prázdniny. 

29. marec 2016 

 Žiaci školy, ktorí navštevujú voliteľný predmet náboženská výchova (katolícka), sa počas 

pôstneho obdobia zapojili do akcie na pomoc chudobným rodinám a deťom subsaharskej 

Afriky Pôstna krabička pre Afriku 2016. Dobrovoľné príspevky v sume 29,78 eur boli zaslané 

na účet úmyslu. 

3. – 6. apríl 2016 

 V Banskej Bystrici sa konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A, v  ktorom 

sa J. Cehula (oktáva) umiestnil medzi víťazmi na 8. mieste a bol zaradený do výberu  

na medzinárodné kolo Matematickej olympiády. 

4. apríl 2016 

 Všetky triedy 1. - 3. ročníka sa zúčastnili matematickej súťaže PANGEA. Najlepšie výsledky 

v jednotlivých ročníkoch dosiahli títo žiaci: 1. ročník:  V. Fudaly (I. C), J. Venglik (I. C),  

S. Gibľak (I. B), D. Cehulová (I. A), 2. ročník: T. Biloš (II. A), M. Galliková (II. B), 3. ročník:  

N. Abtová (III. A), L. Matejková (III. A), A. Libiak (III. B), I. Heldáková, (III. B). 

5. – 12. apríl 2016 

 Výmenný pobyt francúzskych študentov z  Lons-le-Saunier v Kežmarku, organizovali  

p. p. Ivana Kovalová a p. p. Katarína Krempaská. 
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6. apríl 2016 

 Šiesti učitelia našej školy vykonávali externý dozor pri Testovaní 9 na Základnej škole  

Dr. Daniela Fischera v Kežmarku.  

 III. rodičovské združenie. 

6. – 9. apríl 2016 

 V Banskej Bystrici sa konalo celoštátne kolo Olympiády v informatike, ktorého sa zúčastnil 

D. Pekarčík (oktáva). 
7. apríl 2016 

 Do krajského kola Chemickej olympiády kategórie B postúpili 2 žiaci - M. Arpáš a M. 

Birčáková (obaja z II. B). M. Arpáš sa umiestnil na 7. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. 

 V telocvični T2 sa uskutočnilo obvodné kolo vo volejbale chlapcov. Našu školu 

reprezentovalo družstvo v zložení Š. Glodžák a M. Harabin z III. A, R. Starinský, F. Toporcer 

a M. Zastko zo IV. B, V. Fudaly z I. C, J. Hudaček, M. Neupauer a M. Špak zo IV. C. Chlapci 

sa umiestnili na 2. mieste. 

 V telocvični T2 sa uskutočnilo obvodné kolo vo volejbale dievčat. Družstvo dievčat našej 

školy v zložení K. Budzáková, N. Krišová, L. Šmihulová (všetky zo IV. B), T. Frankovičová, 

S. Pisarčíková (obidve z I. B), M. Kapolková, L. Kromková (obidve zo IV. C), L. Matejková  

z III. A, S. Špaková z I. C a L. Mudríková zo IV. A zvíťazilo a postúpilo na krajské kolo. 

8. apríl 2016 

 V Sabinove sa uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu 

reprezentovali 17 riešitelia s 10 prácami, z toho tri práce sa umiestnili na prvom mieste  

a postupujú na celoštátnu prehliadku. Zvíťazila V . Mačičáková z III. A v odbore Problematika 

voľného času s prácou Dobrovoľný hasičský zbor, N. Marhefková z oktávy v odbore Biológia 

s prácou Porovnávanie fenotypovej variability jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat  

a N. Abtová z III. A v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Vplyv hudby  

na deti so zdravotným znevýhodnením. 

11. – 15. apríl 2016 

 Prezentácia a w orkshop Rozbehni sa na našej škole! 

13. apríl 2016 

 V Spišskej Kapitule sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády. Našu školu a dekanát 

ako víťaz dekanátneho kola reprezentovalo družstvo v zložení L. Špaková, S. Špaková 

(obidve z I. C) a Š. Baňkos z I. B. Družstvo sa umiestnilo na 4.mieste. 

 Klasif ikačná porada za III. štvrťrok. 

14. – 17. apríl 2016 

 V Banskej Bystrici sa konalo celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A, v ktorom sa 

J. Cehula (oktáva) umiestnil medzi úspešnými riešiteľmi. 

15. apríl 2016 

 Súťaže Matematický náboj sa zúčastnili 2 družstvá. V  kategórii Seniori – Š. Glodžák,  

M. Hritz, L. Matejková, F. Pokrivčák, A. Václavek (všetci z  III. A). V kategórii Juniori  

– A. Gurka, Š. Bachleda, O. Zakopjan (všetci z  II. B), J. Lukas (II. A), A. Richtarčík (I. A). 

 Uskutočnil sa 20. ročník Dňa narcisov. Verejná zbierka sa konala pod patronátom Ligy proti 

rakovine. Dobrovoľníci z III. A pod vedením p. p. M. Petráškovej vyzbierali 742,33 €, ktoré 

boli odoslané na účet Ligy proti rakovine. 
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18. apríl 2016 

 Družstvo dievčat v zložení K. Budzáková, L. Šmihulová, N. Krišová (všetky zo IV. B),  

M. Kapolková, L. Kromková (obidve zo IV. C), T. Frankovičová, S. Pisarčíková (obidve  

z I. B), L. Matejková z III. A, L. Mudríková zo IV. A a S. Špaková z I. C reprezentovalo  

na krajskom kole vo volejbale dievčat a získalo 6. miesto. 

19. apríl 2016 

 Na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v  Prešove získala Dominika Ondo-Eštoková 

diplom za výborný prednes. 
20. apríl 2016 

 Tím v zložení S. Z. Batoryová, E. Budzáková a Z. Gancarčíková (III. B) nás reprezentoval 

v regionálnom kole Mladý Európan v Poprade a umiestnil sa na 2. mieste. 

22. – 23. apríl 2016 

 Zástupcovia redakčnej rady D. Javorský (IV. A), S. Z. Batoryová (III. B), L. Vízner (III. B),  

A. Gurka (II. B), M. Lesná (II. B), L. Špaková (I. C) a p. p. A. Petrášková sa zúčastnili  

na vyhodnotení celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských 

časopisov Štúrovo pero vo Zvolene. Časopis Stretnutia sa umiestnil na 3. mieste.  

S. Z. Batoryová získala 2. miesto v kategórii novinárske príspevky, D. Javorský a L. Vízner 

prémiu Literárneho fondu v tej istej kategórii. 

26. apríl 2016 

 Časopis Stretnutia získal v celoslovenskej súťaži Sila slova v  Trnave 1. miesto. Diplom  

a cenu prevzali zástupcovia redakčnej rady D. Javorský (IV. A), V . Semaňáková (II. B),  

A. Štefaňáková (III. B) a p. p. A. Petrášková. 

 Na futbalovom štadióne v Kežmarku sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale. Našu školu 

reprezentovali M. Kovalčík a F. Šromovský (obidvaja z I. C), O. Zakopjan (II. B), Š. Glodžák, 

A. Koršňák a F. Pokrivčák (všetci z III. A), R. Mirga, Ľ. Kubala a J. Károlyi (všetci z III. B),  

F. Toporcer a R. Starinský (obidvaja zo IV. B), Ľ. Budzák, J. Hudaček a M. Špak (všetci  

zo IV. C). Chlapci sa umiestnili na 2. mieste. 

27. – 29. apríl 2016 

 Na SPŠ elektrotechnickej v Bratislave sa uskutočnilo celoštátne kolo Stredoškolskej 

odbornej činnosti. Našu školu a Prešovský kraj reprezentovali N. Abtová z III. A v odbore 

Pedagogika, psychológia a sociológia, N. Marhefková z oktávy v odbore Biológia  

a V. Mačičáková z III. A v odbore Problematika voľného času. V . Mačičáková sa s prácou 

Dobrovoľný hasičský zbor umiestnila na 3. mieste. 

2. máj 2016 

 V priestoroch historickej radnice v Košiciach prevzala titul Naj učiteľ chémie Zlatý Amos 2016 

naša učiteľka Ing. D. Čekovská. Je to ocenenie jej práce od tých najpovolanejších - jej žiakov, 

našich absolventov. 

5. máj 2016 

 V Poprade uskutočnila Územná súťaž družstiev prvej pomoci mladých SČK stredných škôl 

okresu Poprad a Kežmarok. Družstvo školy v zložení D. Kaľavský (IV. B), K. Bešenejová  

(IV. A), I. Lučanská (III. B), N. Klejová, V. Monková (obidve z II. A) a V. Ugrayová (I. A) sa 

umiestnilo na 3. mieste. 

9. máj 2016 

 Prijímacie skúšky – I. kolo. 
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 Privítali sme žiakov a učiteľov Gymnázia Šrobárova Košice, s  ktorými sme participovali  

na projekte Spurensuche – auf der Suche nach deutschen Spuren (Po stopách nemeckej 

menšiny). Pokúsili sme sa prezentovať Kežmarok ako mesto, v  ktorom má nemecká kultúra 

nezastupiteľné miesto. V  rámci projektu sme predstavili naše gymnázium, ktoré má svoje 

historické tradície, dlhoročné partnerské kontakty s  gymnáziom v Ansbachu a sústredili sme 

sa na významné osobnosti, akými boli Dr. Vojtech  Alexander, Otto Bruckner, prof. Alfréd 

Grosz, Thomas Mauksch, Dávid Fröhlich, rodina Karla Weina a bratia Genersichovci. 

Súčasťou bola prehliadka lyceálnej knižnice a artikulárneho kostola. Za prípravu a realizáciu 

našej účasti na projekte patrí vďaka p. p. M. Krempaskej. 

11. máj 2016 

 V krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D sa J. Venglik (I. C) umiestnil na 8. mieste 

a stal sa úspešným riešiteľom. 

 Klasif ikačná porada pre IV. ročník a oktávu. 

12. máj 2016 

 Prijímacie skúšky – I. kolo. 

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

13. máj 2016 

 Rozlúčili sme sa so študentmi IV. A, IV. B, IV. C a oktávy netradične kvôli nepriazni počasia 

v priestoroch zrekonštruovanej telocvične. Zazneli slávnostné príhovory, zaspievala školská 

kapela, vyznamenaní žiaci a žiaci, ktorí školu reprezentovali v rôznych súťažiach, si prevzali 

diplomy a ceny. Nasledovala rozlúčka s učiteľmi a žiakmi a pre 99 maturantov prišiel čas 

intenzívnej prípravy na maturitné skúšky - akademický týždeň. 

16. máj 2016 

 Začiatok akademického týždňa. 

17. máj 2016 

 Študenti III. A a III. B triedy si vypočuli prednášku Evy Ohrablovej z  neziskovej organizácie 

Seeds a jej hosťa Richarda Lyonsa na tému USA a svet. 

18. máj 2016 

 Uskutočnila sa plenárna schôdza, jediným bodom programu bola voľba zástupcov rodičov 

do Rady školy pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v  Kežmarku. 

19. máj 2016 

 V krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C školu reprezentovali J. Venglik  

a L. Špaková (obaja z I. C). Obaja boli úspešnými, J. Venglik obsadil 6. miesto. 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v atletike SŠ. Naši žiaci zaznamenali vynikajúce výsledky.  

1. miesto a postup na krajské kolo získali: M. Fiasová zo IV. A  v behu na 800 m,  

K. Bešenejová zo IV. A v behu na 1 500 m, K. Horná z III. A v behu na 400 m, L. Matejková 

v behu na 100 m a V. Ugrayová z I. A vo vrhu guľou. Druhé miesto obsadili S. Pisarčíková  

z I. B v behu na 1 500 m, K. Horná v behu na 100 m, T. Ordzovenská z II. A v behu  

na 800 m, L. Matejková v skoku do diaľky, J. Kristián Lukas z II. A v behu na 400 m  

a A. Richtarčík z I. A v behu na 800 m. Na treťom mieste sa umiestnili F. Pokrivčák z III. A  

v behu na 100 m, J. Modla z I. A v behu na 3 000 m a F. Chovaňák z I. A v behu na 800 m. 

20. – 22. máj 2016 

 45 žiakov  školy absolvovalo spolu s 3 vyučujúcimi trojdňovú exkurziu do Bratislavy  

a Viedne. V piatok umelecky pookriali na predstavení Láska na Kryme v  divadle Astorka 
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v Bratislave. Celý sobotňajší deň patril Viedni, kde účastníkov  privítalo krásne slnečné 

počasie a pri prehliadke mesta mali možnosť vidieť celosvetovo známe pamiatky, ako napr. 

Stephansdom, Schönbrunn, Hofburg a iné. Na záver si užili pohľad z vtáčej perspektívy 

vďaka Riesenrad-u v Pratri a nevynechali ani krásy našej Zeme v prírodovedeckom múzeu. 

V nedeľu, opäť na Slovensku, nemohli vynechať Bratislavský hrad, parlament a prechádzku 

Starým mestom. 

20. máj 2016 

 Zápis študentov do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

23. – 27. máj 2016 

 Maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky. 

23. máj 2016 

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1. a 2. ročník. 

 Tretiaci absolvovali vyučovaciu hodinu v  hrade. 

24. máj 2016 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

 Prváci absolvovali vyučovaciu hodinu v  hrade. 

 Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili tradičnej akcie - Deň s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. 

Program tvorili dve paralelne prebiehajúce prednášky: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. 

 - Vesmírne desatoro, doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. - Prievoznícke úlohy. Prednášky 

končili diskusiou medzi žiakmi a prednášajúcimi na danú problematiku. 

 V Prešove sa uskutočnilo krajské kolo v atletike SŠ. Našu školu a okres Kežmarok 

reprezentovali úspešne tri žiačky  školy. M. Fiasová zo IV. A zvíťazila v behu na 800 m  

a postúpila na celoštátne kolo, K. Horná z III. A sa umiestnila na 2. mieste v behu na 400 m 

a L. Matejková z III. A obsadila tretie miesto v behu na 100 m. 

24. – 30. máj 2016 

 Základná umelecká škola v Spišskej Belej bola pozvaná na medzinárodnú výtvarnú súťaž 

Small Montmartre of Bitola 2016 v Macedónsku na základe výherných žiackych prác  

a dostala ocenenie Grand Prix 2016. Slovensko reprezentovala už po druhýkrát naša žiačka 

A. Božiková z II. A, ktorá získala ocenenie za najlepšiu maľbu dňa v Kruševe a patrí medzi 

11 najlepších umelcov, ktorí získali Zlatú plaketu a sú pozvaní do macedónskeho mesta 

Bitola v roku 2017. 

25. máj 2016 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

 Žiaci 2. ročníka navštívili Múzeum J. M. Petzvala v  Spišskej Belej. 

 Prváci boli v galérii v Poprade. 

26. máj 2016 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

 Žiaci 1. ročníka navštívili Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej. 

 Druháci boli v galérii v Poprade. 

27. máj 2016 

 Zápis študentov do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

9. jún 2016 

 Na slávnostnom otvorení 51. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpila K. Garstková (III.  B) 

s najstaršou básňou o Tatrách a školská kapela In medias res. 
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10. jún 2016 

 Našu školu navštívili 3 dobrovoľníčky z občianskeho združenia INEX Slovakia. Porozprávali 

žiakom školy o možnostiach dobrovoľníckej činnosti na Slovensku aj v zahraničí. Žiaci mali 

možnosť vypočuť si zážitky a skúsenosti aj v anglickom jazyku, keďže dve dobrovoľníčky 

boli cudzinky z Arménska a Fínska. 

 Študenti III. A triedy a redaktori časopisu Stretnutia sa zúčastnili v  rámci Literárneho 

Kežmarku na seminári venovanom Kežmarku a Tatrám. 

16. jún 2016 

 II. A a II. B trieda mali možnosť besedovať so šéfom online oddelenia Denníka N, členom 

predstavenstva a reportérom Tomášom Bellom. 

 10 členov chemického krúžku sa zúčastnilo exkurzie do BGV, s. r. o., Nestville Park  

v Hniezdnom. 

20. jún 2016 

 Učitelia a žiaci videli predstavenie Slováci sme od rodu, v  ktorom sa predstavili aj naši 

študenti D. Ondo-Eštoková (I. B), M. Mikolajčík (I. C), M. Lesná (II. B) a Z. Gardošová (II. B). 

 V Prešove v Divadle Jonáša Záborského sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení 

pedagógom a žiakom Prešovského samosprávneho kraja. J. Cehula z oktávy získal za svoje 

výsledky v olympiádach a iných prírodovedných súťažiach ocenenie Lux Mentium-Svetlo 

poznania. V sprievodnom programe účinkovala naša školská kapela In medias res. Najväčší 

úspech zožala za prevedenie klasického diela Mor ho!, na zhudobnení ktorého sa podieľali 

P. Benyak a F. Vojtech zo IV. B. 

21. jún 2016 

 Prijímacie skúšky – II. kolo. 

22. jún 2016 

 Klasif ikačná porada. 

23. – 28. jún 2016 

 Školské výlety. 

23. jún 2016 

 V súťaži Kalokagatia v Trnave získal náš časopis 1. miesto. 

27. jún 2016 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode pre II. ročník. 

28. jún 2016 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode pre II. ročník. 

29. jún 2016 

 Na školskom dvore sme ukončili spoločne školský rok. Ocenení a odmenení boli žiaci, ktorí 

dosiahli vynikajúce študijné výsledky a reprezentovali školu v rôznych súťažiach.  

30. jún 2016 

 Vydávanie vysvedčení. 

 Rozlúčka s dlhoročnými učiteľkami školy . Po 40 rokoch v pedagogickom zbore odišli  

do dôchodku  Mgr. Helena Gardošová a Mgr. Gabriela Pástorová. Po viac ako  20 rokoch 

na našej škole skončili svoju pedagogickú kariéru Mgr. Dana Ferulíková, RNDr. Anna 

Zubalová a Mgr. Mária Krempaská.  Na nové pôsobisko odišla Mgr. Ivana Kovalová. 
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Maturitné skúšky 
 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované zložitými úvahami.“ Cicero (Úvaha). 
2. To najkrajšie bolo v nej/v ňom ukryté… (Charakteristika osoby). 
3. Dnes som mal/mala rande so svojím mestom… (Rozprávanie). 

4. Jeden deň bez zlozvyku/zlozvykov! (Diskusný príspevok). 
PFIČ zo SJL mohli žiaci písať 150 minút, pričom mali dodržať rozsah najmenej 1,5 strany  

a najviac 3 strany formátu A4. Žiaci si mohli vybrať jednu zo štyroch ponúknutých tém rôznych 

žánrov. 

Výsledky písomnej (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 73,34% (99 žiakov). 

Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 

GPOHKK 58,2 % 70,1 % 60,4 % 63,2 % 

Celkovo  54,3 % 53,4 % 63,7 % 55,0 % 

Štátne 54,1 % 53,2 % 63,9 % 56,1 % 

Súkromné 49,0 % 48,5 % 64,1 % 49,1 % 

Cirkevné 58,2 % 61,1 % 62,5 % 51,2 % 

PO kraj 56,0 % 53,7 % 61,5 % 57,8 % 

Gymnáziá 60,4 % 66,1 % 63,3 % 54,7 % 

 
Podmienky úspešného vykonania MS  

Podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov  

1. Žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak  

z ÚFIČ MS získa známku 1 – 3 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov alebo z PFIČ 
MS získa viac ako 25 % bodov, alebo  

z ÚFIČ MS získa známku 4 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov a zároveň z PFIČ 
MS získa viac ako 25 % bodov.  

2. Žiak úspešne zmaturuje z matematiky, ak  

z ÚFIČ MS získa známku 1 – 3 a zároveň z EČ MS získa viac ako 25 % bodov, alebo  

z ÚFIČ MS získa známku 4 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov.  
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Niektoré zistenia z celoslovenských výsledkov externej časti maturitnej skúšky 

 

Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie s porozumením (GYM 66,7 %): Úspešnejší boli 

žiaci v úlohách zameraných na zachytenie explicitných a implicitných informácií v texte, pričom 
nerozhodoval typ textu či jeho štýl, o niečo ťažšie sa orientovali pri úlohách zameraných  
na interpretáciu a integráciu myšlienok, pričom horšie sa im orientovalo v lyricky zameranom  

a kombinovanom texte.  

Jazyková zložka (GYM 65,4 %,): Najvyššiu úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách 
zameraných na aplikáciu základných vedomostí zo štylistiky a dejín jazyka, nižšiu 
úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách zameraných na aplikáciu vedomostí zo zvukovej stránky 

jazyka, pravopisu a najmä syntaxe .  

Literárna zložka (GYM 67,3 %) - Vyššiu úspešnosť žiaci dosiahli pri aplikácii faktických 
poznatkov z literárnej histórie a základných pojmov z literárnej teórie, menej úspešní boli  
pri aplikácii konceptuálnych a vyšších poznatkov z oblasti literárnej histórie a pri práci s 

niektorými umeleckými jazykovými prostriedkami z oblasti literárnej teórie (metonymia, výstup 
a pod.). Hoci boli žiaci v literárnej zložke najúspešnejší, ich výsledky sú vo všetkých troch 
hlavných sledovaných oblastiach testu navzájom porovnateľné.  

Matematika - Najvyššiu úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách zaradených na začiatok testu, 

vyžadujúcich jednoduchý výpočet. Najnižšiu úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách s krátkou 
odpoveďou zaradených na konci sekcie otvorených úloh. Úspešnosť úloh z tematických oblastí, 
ktoré nie sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu z matematiky, bola nižšia v porovnaní 

s úlohami známymi zo základných hodín matematiky. Najvyššiu neriešenosť sme 
zaznamenali pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorých riešenie si vyžadovalo algebraický 
výpočet pomocou premenných, a pri úlohách spájajúcich geometrický základ s numerickým 
výpočtom.  

 

Anglický jazyk – úroveň B2 - Počúvanie s porozumením (70,5 %): Najmenej úspešní 
boli žiaci pri riešení úloh vyžadujúcich si uplatnenie receptívnych zručností na to, aby na základe 
vypočutého správne identif ikovali náročnejšie synonymické výrazy a pochopili špecifické 

informácie obsahujúce náročnejšiu slovnú zásobu alebo zložitejšie gramatické štruktúry. 
Vyššiu úspešnosť riešenia dosiahli žiaci v položkách, kde stačilo v nahrávke zachytiť 
podstatnú informáciu obsahujúcu jednoduchú slovnú zásobu a menej náročné synonymické 
vyjadrenia. Žiaci teda globálne preukázali dobré schopnosti pri abstrahovaní hlavných, 

podstatných, explicitne uvedených informácií z hovoreného textu.  

Gramatika a lexika (51,1 %): Najväčšie problémy žiakom spôsobovali viaceré položky 
vyžadujúce si produkciu krátkej odpovede – dopĺňanie funkčných slov na základe kontex tu. 
Náročnejšie boli pre žiakov položky zamerané na výber správnej odpovede so zreteľom  

na kontext, najmä také, ktoré obsahovali náročnejšiu lexiku. Najúspešnejšie riešenými boli 
úlohy s výberom odpovede, ktoré obsahovali jednoduchšiu gramatiku a frekventované 
lexikálne výrazy. Medzi najúspešnejšie riešenými boli aj položky zamerané  

na najpoužívanejšie spôsoby tvorby slov.  

Čítanie s porozumením (69,5 %): Najviac problémov robili žiakom úlohy zamerané  
na orientáciu v logickej štruktúre textu a s tým súvisiace správne priradenie informácií  
na vynechané miesta v texte. Najúspešnejší boli žiaci v úlohách, v ktorých mali určovať 

pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov s uvedením referencie na určitú časť textu – 
vyhľadávanie špecifických informácií. Žiaci dobre zvládli aj produkciu krátkych odpovedí 
do zhrnutia textu za predpokladu, že stačilo informáciu lokalizovať, abstrahovať a správne 
použiť v podobne formulovanej vete.  
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Nemecký jazyk – úroveň B2 - Počúvanie s porozumením (49,6 %): Úspešne žiaci riešili 

položky, pri ktorých boli často nosnými informáciami internacionalizmy, napr. „Qualität“, 
„Produkte“, resp. časť lexiky bola spätá s každodennými aktivitami – kupovať, variť, považovať 
a pod. Menej úspešne žiaci riešili úlohy v rámci posledného posluchového cvičenia, ktoré 

obsahovalo väčšie množstvo hovoreného textu a menej frekventovanú slovnú zásobu. Ako 
problémové pre žiakov sa javili aj zložené podstatné mená.  

Gramatika a lexika (60,0 %): Najúspešnejšie riešenými položkami boli jednoduché 
podstatné mená v nominatíve singuláru, frekventované kolokácie či správne používanie 

prísloviek vo väzbách s určitými členmi. Ako najobťažnejšie položky sa ukázali menej 
frekventované, najmä však reflexívne slovesá, recipročné príslovky spôsobu a ich komparatívne 
tvary.  

Čítanie s porozumením (55,4 %): K najmenej náročným položkám patrilo doplnenie 

vhodných výrazov do zhrnutia prečítaného textu, tematicky žiakom blízkeho, resp. 
obsahujúceho známe internacionalizmy. Najväčšie problémy mali žiaci pri úlohách 
vyžadujúcich nahradenie krátkeho textu, ktorý obsahoval komplexnejšiu lexiku a gramaticky 
náročnejšie väzby.  

Zdroj: www.nucem.sk 
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Galéria absolventov 
 

Z 99 žiakov maturitného ročníka 17 žiaci počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním 
a aj na maturitnej skúške dosiahli výborný prospech. Ich mená a fotografie sú zverejnené 
v galérii absolventov vo vestibule školy. Sú to títo žiaci: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 Dávid Jana Klaudia 

 Javorský (IV. A) Krompaščíková (IV. A) Bachledová (IV. B) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 Mária   Alexandra  Simona 

 Figlárová (IV. B)  Gondžárová (IV. B) Komiňáková (IV. B) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Filip Natália Salome 
 Ogurčák (IV. B) Ondrášiková (IV. B) Ratajová (IV. B) 
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 Alexandra Romana Šimon 

 Vaľková (IV. B) Backárová (IV. C) Fedor (IV. C) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 Jakub  Ľuboš 

 Cehula (oktáva) Jankura (oktáva) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Lea Natália Daniel 
 Lapšanská (oktáva) Marhefková (oktáva) Pekarčík (oktáva)  
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Prijímacie skúšky 
 

V zmysle platnej legislatívy a po prerokovaní na pedagogickej rade a v Rade školy riaditeľka 
školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2016/2017. Na štúdium na gymnáziu sa 
zapísalo 52 uchádzačov.  

 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Bernátov á Dominika Sv ät. Kríža, Kežmarok Lizákov á Mária Lendak 

Blaščakov á Ema Hrad. nám., Kežmarok Majerčákov á Nikola Lendak 

Burdíčkov á Milena Moskov ská, Sp. Belá Majerov á Gabriela Nižná brána, Kežmarok 

Cehulov á Veronika Sv ät. Kríža, Kežmarok Maľákov á Viktória Dr. Fischera, Kežmarok 

Čižikov á Monika Vrbov  Mati Samuel Nižná brána, Kežmarok 

Dachov á Natália Francisciho, Poprad Michlík Jakub Dr. Fischera, Kežmarok 

Dudov á Katarína Slov enská Ves Neupauer Peter Slov enská Ves 

Duľov á Katarína Vrbov  Nov á Vanda Sv ät. Kríža, Kežmarok 

Frisíkov á Laura Francisciho, Poprad Nov otný Štef an Nižná brána, Kežmarok 

Gábor Aleš Holumnica Oračko Róbert Holumnica 

Hajkov á Lív ia Hrad. nám., Kežmarok Repetný Michal Tatranská Lomnica 

Halčinov á Ružena Lendak Rímsky  Eduard Dr. Fischera, Kežmarok 

Hangurbadžo Juraj Štef ánikov a, Sp. Belá Sečkov á Dominika Hrad. nám., Kežmarok 

Chripkov á Barbora Hrad. nám., Kežmarok Šatalov á Zuzana Dr. Fischera, Kežmarok 

Chripkov á Tímea Hrad. nám., Kežmarok Šiška Radov an Nižná brána, Kežmarok 

Iv ančákov á Kamila Ľubica Šoltés Marek Moskov ská, Sp. Belá 

Kalaf ut Adam Hrad. nám., Kežmarok Štecov á Michaela Dr. Fischera, Kežmarok 

Kapolka Tomáš Nižná brána, Kežmarok Tabákov á Radoslav a Huncov ce 

Karašov á Karin Nižná brána, Kežmarok Tomalov á Martina Nižná brána, Kežmarok 

Kleinov á Nina Hrad. nám., Kežmarok Václav  Patrik Huncov ce 

Kolodzejov á Alexandra Dr. Fischera, Kežmarok Vilček Pav ol Dr. Fischera, Kežmarok 

Kov alčík Nikolas Slov enská Ves Vnenčákov á Denisa Moskov ská, Sp. Belá 

Krempaský Alex Dr. Fischera, Kežmarok Zastkov á Martina Poprad-Spišská Sobota 
 Kurtý Roman Dr. Fischera, Kežmarok Zoričákov á Terézia Dr. Fischera, Kežmarok 

Kušionov á Petra Moskov ská, Sp. Belá Želonkov á Jana Lendak 

Libiak Filip Sv ät. Kríža, Kežmarok Žembov á Lenka Dr. Fischera, Kežmarok 
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Deň otvorených dverí  

Slovensko pod jednou strechou 
 

Dňa 12. februára 2016 bol na našej škole organizovaný tradičný Projektový deň, spojený 
s Dňom otvorených dverí, ktorý bol určený najmä žiakom 9. ročníka ZŠ, ich učiteľom a rodičom. 

Všetci návštevníci mali možnosť okrem prezretia expozícií v  jednotlivých triedach vypočuť si aj 
informácie o štúdiu na našej škole. Téma Projektového dňa bola Slovensko pod jednou 
strechou. 

Naši žiaci znovu veľmi výstižne, ako po minulé roky , preukázali veľkú kreativitu a schopnosť 

prezentovať samých seba, svoju triedu i našu školu. Všetky triedy našej školy si najprv 
vyžrebovali jednu z ponúknutých tém a následne žiaci jednotlivo pripravovali prezentácie. Tieto 
prezentácie zachytávali prírodné charakteristiky regiónu, ich históriu, obyvateľstvo, 

hospodárstvo, cestovný ruch, kultúru, tradície a naj jednotlivých regiónov Slovenska. Niektorí 
žiaci zhotovili aj 3D modely hradov. Hostia si v jednotlivých triedach vypočuli vyčerpávajúce 
prezentácie, ochutnali tradičné slovenské dobroty a mali možnosť si aj zaspievať a zatancovať. 

Naše prezentácie si okrem návštevníkov prezrela a ohodnotila aj odborná porota, ktorú tvorili 

riaditeľka Múzea v Kežmarku Mgr. Erika Cintulová, lektorka Mgr. Barbora Cintulová, historik 
Mgr. Vladimír Švec a predseda Rodičovskej rady Mgr. Ivan Lučanský. 

Na prvom mieste sa umiestnila trieda III. B, ktorá spracovala tému Kysuce, druhé miesto 
obsadila trieda I. C s témou Liptov a tretie miesto pripadlo triede II. B, ktorá mala tému Záhorie.  

Cenu návštevníkov získala trieda III. B. Za výnimočný prínos pri spracovaní expozícií ocenila 
porota aj jednotlivých žiakov vecnými cenami.  

Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a odbornej porote, ktorí prispeli k úspešnému 
priebehu našej školskej akcie, a tešíme sa na ďalšie kreatívne nápady a prezentácie. 

Profesor geografie Jozef Vlček 
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PK slovenského jazyka a literatúry, 
spoločenskovedných predmetov a geografie 

 

Aký bol školský rok 2015/2016? Učitelia slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej 
náuky, geografie a umenia a kultúry sa snažili, aby bol pre žiakov pestrý, zaujímavý, nie 

stereotypný. A tak pre nich zorganizovali divadelné predstavenia, besedy, exkurzie, zapojili ich 
súťaží. Čo všetko sme za celý rok stihli, si prečítate v  nasledujúcich riadkoch. 

Súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry sú aj exkurzie. Prváci navštívili 
Mestskú knižnicu v Kežmarku, kde sa dozvedeli dôležité informácie o fungovaní knižnice, 

knižničnom systéme a zdrojoch informácií.  

Prváci absolvovali aj exkurziu do Liptovského Mikuláša, kde si pozreli Múzeum Janka 

Kráľa a spolok Tatrín. Reportáž z tejto exkurzie z pera Laury Špakovej a Márie Sarah Pacigovej 
ste si mohli prečítať v októbrovom časopise Stretnutia. Vyberiem záverečnú časť, v  ktorej 
zaznelo hodnotenie exkurzie: „A čo si o tejto exkurzii myslia a ako strávili rozchod naši prváci? 
Mnohým sa páčila mučiareň aj samotné múzeum. Tí, ktorí si neprišli na svoje počas prehliadky 

múzea, sa už tešili na návštevu McDonaldu, pizzerií alebo cukrární. A čo im dala táto exkurzia? 
Plné brucho, prázdnu peňaženku, dobrý pocit, nové informácie a zážitky so spolužiakmi, 
spoznanie Liptovského Mikuláša, výbornú bagetériu, oživenie si poznatkov o Slovensku, ale  
i výmenu telefónnych čísel so spolužiakmi.“ 

Pre študentov štvrtého ročníka, ktorí si zvolili 
seminár z dejepisu, bola pripravená exkurzia  
do Štátneho okresného archívu v Poprade - 
Spišskej Sobote . Seminaristi sa zoznámili 

s prácou archivára, evidenciou, ochranou 
a sprístupnením archívnych dokumentov. 
Študenti tretieho ročníka navštívili múzeum 

a pamätník v Osvienčime, ktoré stoja na mieste 
najväčšieho vyhladzovacieho tábora v  Európe 
a spoznali tak hrôzy, ktoré spáchal nacistický 
režim, vypočuli si príbehy o ľuďoch, ktorí tieto 

hrôzy prežili a napriek tomu ostali ľuďmi. 
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Tradičnou akciou našej školy je návšteva divadelného predstavenia. Po štvrtýkrát to bolo 
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a žáner muzikál. Tentoraz sme si pozreli pôvodný 
slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky Jany z Arku. 

V tejto veľmi peknej tradícii chceme pokračovať. Veríme, že sa nám opäť podarí niečo 
zaujímavé pre vás vybrať, pretože naším cieľom je z  vás vychovať kultivovaných divákov, 
schopných vnímať dramatické umenie. 

S pozitívnymi reakciami sa stretli prednášky Evy Ohrablovej 
z organizácie Seeds, ktorá našu školu navštívila dvakrát v  priebehu 
školského roka. Prvýkrát v októbri s prednáškou Vojna a mier. Bol 
to historický pohľad na svet, na chyby, ktoré by sa nemuseli 

opakovať a na konflikty. Neobišla ani aktuálnu tému utečencov. 
Druhýkrát prišla v máji s významným hosťom, ktorým bol Richard 
"Trey" Lyons, „dvojka“ na americkej ambasáde. Témou ich 
prednášky bolo USA a svet. Študenti sa dozvedeli množstvo 

zaujímavostí o histórii, ekonomike, prezidentských voľbách, 
významných osobnostiach, ale i cestovaní a rozdieloch medzi 
Slovenskom a USA. 

Hodiny slovenského jazyka a literatúry oživila prednáška Tomáša Bellu, šéfa online 

oddelenia Denníka N, člena predstavenstva a reportéra, ktorý prijal pozvanie členov redakčnej 
rady a druhákom porozprával o novinárčine, objektivite v novinách, cenzúre a o tom, ako písať. 

V rámci tejto predmetovej komisie pôsobili dva krúžky a to redakčný a školská kapela. Je 
fantastické, že vždy sa nájdu v  radoch študentov jednotlivci, ktorí obetujú svoj voľný čas 
mimoškolských aktivitám. A  tak vďaka nim môže vychádzať časopis Stretnutia a každá 

školská akcia je spestrená piesňami v  podaní školskej kapely In medias res, ktorá nás 
reprezentuje a robí dobré meno aj mimo školy. Ako sa darilo školskému časopisu, si prečítate 
v článku Dávida Javorského a Laura Špaková a Patrik Benyak vám predstavia školskú kapelu. 

V tomto školskom roku sme sa už po štvrtýkrát zapojili do celoslovenského projektu 
„Záložka do knihy spája slovenské školy - Múdrosť ukrytá v knihách“, ktorý je zameraný 
na podporu čítania. Študenti vytvorili originálne záložky a vymenili si ich s partnerskou školou, 
ktorou už po druhýkrát bolo Gymnázium v Šuranoch.  

Naši študenti sa zapojili do rôznych súťaží, v ktorých zabodovali. V  regionálnom kole 
vedomostnej súťaže Mladý Európan získalo družstvo v zložení Simona Zuzana Batoryová, 
Eva Budzáková a Zuzana Gancarčíková (III. B) druhé miesto. Už po šiestykrát sa predstavili 
naši študenti v projekte Nenápadní hrdinovia. Práca Vieru som zachoval o kňazovi Viktorovi 

Olosovi študentiek II. B triedy Zuzany Gardošovej, Kristíny Krigovskej a Viery Semaňákovej sa 
umiestnila v zlatom pásme. V  práci predmetovej komisie majú svoje opodstatnenie aj recitačné 
súťaže. V minulom školskom roku to boli Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lomnička. Dominika 
Ondo-Eštoková (I. B) a Lenka Galliková (I. C) zvíťazili v okresnom kole Hviezdoslavovho 
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Kubína a postúpili do krajského kola, v ktorom Dominika Ondo-Eštoková získala diplom  
za výborný prednes. Na Vansovej Lomničke nás reprezentovali dve študentky, Martina 
Dovjaková (II. B) a Dominika Ondo-Eštoková (I. B), ktorá bola ocenená za úroveň prednesu. 

V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zúčastnili na krajskej súťaži stredoškolákov 
Prešovského samosprávneho kraja v rétorike Za krásu slova. Natália Marhefková (oktáva) 
si odniesla z tejto súťaže ocenenie za najlepší rétorický prejav na ľubovoľnú pripravenú tému. 

Želáme si, aby školský rok 2016/2017 bol aspoň taký úspešný ako tento. Veríme, že sa 
opätovne v radoch študentoch nájdu takí, ktorí sa neboja prejaviť svoj talent, urobia niečo 
navyše pre seba, ale i pre školu a spolužiakov, zapoja sa do súťaží, projektov, ale i do tvorenia 
školského časopisu Stretnutia, ktorý v  nasledujúcom školskom roku oslávi jubileum.  

Mgr. Andrea Petrášková 

 

Časopis Stretnutia  
 

Časopis Stretnutia sprevádza naše gymnázium už desaťročia 
a akékoľvek podrobnosti všetci poznáme. No tým, ktorí o ňom 
ešte nepočuli, stručne zhrniem základné informácie.  

Stretnutia vychádzajú štyrikrát do roka a týmto rokom sme 
ukončili 44. ročník. Rozsah časopisu je približne štyridsať strán, 
na ktorých si môžete prečítať novinky zo spravodajstva školy, 
úspechy či problémy študentov alebo sa zasmiať pri zábavných 

pravidelných rubrikách. Vždy sa snažíme prísť s  niečím novým, 
čo by mohlo našich študentov zaujať, prípadne prinútiť sa 
zamyslieť.  

Časopis ako šéfredaktor som viedol 

ja, Dávid Javorský, no zásluhy 
z úspechov patria celej redakčnej rade. 
Grafiku mal na starosti už druhý rok 
Adrián Gurka a tradičnou oporou bola 

Andrea Petrášková, profesorka 
slovenského jazyka a dejepisu.  

Spomínal som úspechy, tak si ich 
poďme zhrnúť. V celoslovenskej 

súťaži Štúrovo pero sme získali 
tretie miesto a nebol tam ocenený 
len časopis – Simona Batoryová  
si odniesla druhé miesto  

v kategórii novinárskych príspevkov 
stredoškolákov. Ocenený som bol aj 
ja a Lukáš Vízner Cenou literárneho 
fondu.  
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Ďalším tretím miestom bola pre nás 
súťaž Pro Slavis v Žiline a taktiež Súťaž 
stredoškolských časopisov prešovského 

samosprávneho kraja v Prešove. „Ukradli“ 
sme si aj prvé miesta, a to v súťaži 
študentských časopisov Sila slova  

v Trnave a tiež v súťaži školských 
časopisov Kalokagatia Trnava. 

Dokonca 
sme mali 

možnosť 
si vyskúšať 

ohodnotiť tvorbu iných redakčných rád, a to v súťaži 
Podtatranský školák, kde sme zaujali miesto porotcu a hodnotili 

časopisy základných škôl. Vtedy sme videli, ako to funguje  
na opačnej strane stola a zistili sme, že objektívne ohodnotiť 
časopisy nie je také jednoduché, ako sme si najprv mysleli. 

Okrem radosti a šťastia z ocenení sme si zo súťaží odniesli 

nové skúsenosti a rady či kritiku, ako sa zlepšiť. V  neposlednom 
rade sme aj nadviazali vzťahy s  inými študentmi, ktorých 
záľubou je tiež písanie.  

Tvorba časopisu stojí veľa úsilia, času a energie. No prináša 
aj pohodu, oddych a čas strávený s inými študentmi s  rôznymi 
záujmami. Okrem iného môžete stretnúť mnohé známe tváre 
z televízie na súťažiach alebo urobiť rozhovor s výnimočnými 

osobnosťami, ktoré zavítali na naše gymnázium.  

Práca v časopise prináša množstvo možností. Ak si nie ste istí svojou budúcnosťou, 
Stretnutia môžu byť pre vás tým pravým odrazovým mostíkom. Hlavne sa neobávajte 
spoznávania nových vecí, pretože nikdy neviete, kde nájdete svoje ja. 

Dávid Javorský 

Školská kapela In medias res 
 

Školská kapela In medias res obohacuje život gymnázia už štvrtý rok. V  tomto školskom roku 

prešla viacerými zmenami. Jej vedenie po pani profesorke Andrei Petráškovej prebrala pani 
profesorka Veronika Kolesárová. Členov, ktorí kapelu opustili, nahradili a doplnili prváci, a to 
klaviristka Veronika Suchanovská, speváčka Baška Vojtičková, huslistka Laura Špaková 

(všetky z I. C), elektro-gitarista Juraj Šatala a akordeonista Damián Pružinský (obaja z I. B). 

Prvé vystúpenie v tomto roku absolvovala kapela na otvorení školského roka. Ďalej si 
tradične pripravila vystúpenie na vianočné trhy mesta Kežmarok a piesne zaspievala i na ZUČ-
ke. Kultúrnym programom doplnila slávnostné odhalenie tabule, oboznamujúcej návštevníkov 

našej školy o tom, že bola v minulosti sídlom Strednej školy pre učiteľov národných škôl.  
S maturantmi, medzi ktorými boli aj členovia kapely Filip Vojtech a Patrik Benyak (obaja  
zo IV. B), sa rozlúčila v máji na rozlúčke s maturantmi. Filip a Patrik sa však s kapelou nadobro 
nerozlúčili a zahrať spolu s kapelou prišli aj po maturite na slávnostné otvorenie Literárneho 

Kežmarku, kde okrem piesne V dolinách zaspievali aj vlastnú zhudobnenú verziu známej básne 
Mor ho! Ešte pred ukončením školského roka sprevádzala školská kapela svojím vystúpením 
program slávnostného odmeňovania učiteľov a študentov Prešovského samosprávneho kraja 
v Prešove. Školský rok ukončila kapela tradične svojím vystúpením na nádvorí nášho gymnázia.  

V novom školskom roku sa budeme tešiť novým nápadom a veríme, že aj novým členom . 

Laura Špaková a Patrik Benyak 
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PK cudzích jazykov 
 

Anglický jazyk 
 

Tím anglického jazyka bol v tomto školskom roku posilnený o nové a už na prvý pohľad 

motivované tváre. Noví učitelia priviali nový vietor a energiu. Všetci učitelia sa snažili 
o bezproblémový školský rok obohatený o skvelé mimoškolské akcie a udalosti, ktoré by sme 
radi zosumarizovali.  

Niektorí ľudia tvrdia, že človek sa najlepšie naučí jazyk v cudzine, kde je prinútený 

komunikovať v onom jazyku. Preto sa už tradičnou októbrovou akciou stalo popoludnie 
s našimi žiakmi, ktorí absolvovali školský rok v zahraničí. Hovorili o jeho výhodách 
i nevýhodách. Tento rok sa táto akcia tešila mimoriadnemu záujmu zo strany našich žiakov, 
a preto v nej budeme určite pokračovať i naďalej. 

V zimných mesiacoch sme sa v  anglickom jazyku venovali predovšetkým nadaným žiakom. 
V decembri sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, z ktorého traja žiaci  
(M. Kulka, T. Adamjak, N. Marhefková) postúpili na obvodné kolo v  Poprade. Martin Kulka, žiak 
II. B, reprezentoval našu školu aj obvod na krajskom kole v  Prešove, kde sa umiestnil  

na peknom 7. mieste.  

Kým naši maturanti v marci krvopotne pracovali na čo najlepších výsledkoch na externej časti 
maturity, naši prváci a druháci aktívne získavali nové skúsenosti v  rámci akcie Active English 
Week . S rodeným hovoriacim odbúravali ostych pri komunikácii a obohatili si slovnú zásobu  
na rôznych typoch aktivít a hier. Komu sa málilo, môže rátať i s nadchádzajúcim ročníkom 

Active English Week.  

Koláčová súťaž... čoraz známejšia 
akcia na našej škole. Tento rok sa akcia 

obmenila, vyšperkovala, dostala nový 
nádych a zadanie – a vznikol FOOD 
FEST. Popoludnie so súťažnými tímami, 
ktorých úlohou bolo zaujať nielen 

receptom a chuťou, ale i prezentáciou  
v cudzom jazyku. Víťazi sa tešili  
zo zaujímavých cien a publikum a porota 
minimálne zo skvelých a nápaditých 

jedál, koláčikov či toriet.  

  



Výročná správa 2015/2016 

 
31 

Naši žiaci majú veľké možnosti zúčastniť sa rôznorodých prednášok či besied. Tento rok 
napríklad mali jedinečnú možnosť vypočuť si pútavú prednášku na tému USA a svet. 17. mája 
prednášal našim tretiakom Richard N. „Trey“ Lyons . 10. júna navštívili našu školy 

dobrovoľníčky z občianskeho združenia INEX Slovakia a dievčatá z Fínska a Arménska 
hovorili o možnostiach dobrovoľníckej práce na Slovensku i v zahraničí.  

Pekný a pestrý rok to bol, čo poviete? A  čo ten ďalší? Už teraz pracujeme na nových 
projektoch a akciách, ktoré plánujeme zrealizovať na budúci školský rok. Dúfame, že sa žiakom 

budú páčiť a že sa na nich budú aktívne zúčastňovať. 

Mgr. Katarína Krempaská 

 

Francúzsky jazyk 
 

Dobrodružstvo kežmarských gymnazistov vo Francúzsku 

 

Všetko sa to začalo, keď Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v  Kežmarku 
zorganizovalo výpravu sedemnástich dievčat, dvoch učiteliek a jedného chlapca  
do francúzskeho mesta Lons Le Saunier na desaťdňový výmenný pobyt.  

Sedieť celý deň na jednom mieste? Mať 12 minút na prestup z  jedného vlaku do druhého  

na neznámej stanici v úplne cudzej krajine aj s meškaním vlaku? Alebo spať v  lôžkovom kupé 
s veľkosťou skúšobnej kabínky so štyrmi obrovskými kuframi? Alebo vystúpiť tzv. „schodmi  
do neba“ s dvadsaťpäťkilovou batožinou? To všetko sa udialo posledný októbrový deň, deň 
našej cesty. 
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V nedeľu podvečer sme úspešne zaparkovali na parkovisku pred strednou školou Jean 
Michel, kde nás čakala kôpka Francúzov v  plnom vzrušení z nášho prvého stretnutia. Dočkali 
sa len unavených a spotených tínedžerov bez nálady, ktorí si v  tej chvíli priali ľahnúť do postele 

a nerobiť nič. Namiesto toho sme však museli prepnúť jazyk do lámavej francúzštiny 
a angličtiny, aby sme si našli svoje rodiny, ktoré nás vzali „domov“. 

Tým sa naša výmena oficiálne začala. 

Pred spaním na nás ešte čakala francúzska večera s  rodinou v kompletnom zložení 
pozostávajúca zo 4 chodov - predjedlo, hlavné jedlo, dezert a syr. Keď som si sadala za stôl, 
všimla som si, ako sa všetci pohybovali po malej kuchyni a spoločne pripravovali šaláty, ovocie, 
jogurty a prestieranie. Vedela som, že ma prijali medzi seba a snažili sa dať mi pocit domova. 

A ja som sa tak aj začínala cítiť, ako keby som doma naozaj bola! Pri večeri sa so mnou 
rozprávali, snažili sa spoznať mňa, moju rodinu, Slovensko. Cítila som sa ako člen rodiny. 

Pondelok ráno, síce v inej kultúre, no od toho nášho sa ničím nelíšilo. Ranný zhon a dlhá 
cesta do školy - klasika. Hneď v prvý deň nás nechceli ťahať po múzeách a pamiatkach, len 

sme sa prešli po škole a po meste Lons Le Saunier. 

Utorkové počasie nám veľmi 
neprialo, autobusom sme sa však 
odviezli do mesta Besancon, pozrieť 

sa na Citadelleu - zámok, ktorý je 
vyššie v kopcoch a ponúkol nám 
výhľad na mesto. Bolo to dokonalé, 

ako tie super fotky na instagrame a 
iných sociálnych sieťach, no toto bolo 
ozajstné a celé pred našimi očami. 
Poobedie sme strávili prechádzkou  

po uliciach ďalšieho francúzskeho 
mesta. Nikdy pred tým som v  tejto 
krajine nebola, no presne takto som si 
ju vždy predstavovala. Staré budovy, 

domy, uličky ako z pohľadníc, spokojní ľudia všade naokolo, žiadne zápchy áut, hluk, nič, len 
pokoj a harmónia sálali zo všetkých kútov miest a mestečiek, a predovšetkým z ľudí. 

V stredu sme sa boli pozrieť v malej fabrike na výrobu syra, tradičnej pochúťky ku každému 
jedlu a neskôr poobede na farme v horách Jura. 

Namiesto slova štvrtok sa medzi 
nami skloňovala horčica a nielen tak 
zo zábavy. Navštívili sme mesto 
Dijon, áno, podľa tej francúzskej 

horčice, z ktorej si každý z nás 
odniesol suvenír domov pre rodiny. 

Super, super piatok! Ale ani 

zďaleka. Vyučovanie vo Francúzsku 
je podstatne iné ako na Slovensku. 
Začiatok je ako u nás oôsmej hodine 
ráno, no na obed je dvojhodinová 

prestávka, cez ktorú sa žiaci motajú 
po škole, doučujú sa v knižnici či 

klubovni, idú na obed do školskej jedálne alebo môžu ísť domov a (ne)vrátiť sa. Vyučovacie 
hodiny sa ale predĺžia a zvonček, ktorý hlási koniec poslednej hodiny , zazvoní až o osemnástej 

hodine večer. Čo je na naše pomery dosť neskoro a všetci sú radi, že môžu ísť domov alebo  
na krúžok. 
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Na víkend sme sa s našou slovenskou výpravou rozlúčili a dostali priestor na čas 
s francúzskou rodinou. Tam už nerobila program škola, ale rodičia korešpondentov. 

Každý z nás prežil víkend inak, niekto bol v Lyone na nákupoch, na túre v horách Jura alebo 
len tak na bicykli po okolí Lons le Saunier. Dokonca niektorí z  nás strávili víkend v  Paríži, ktorý 
je od mesta vzdialený okolo 400 km. 

Pondelok bol náš posledný deň s korešpondentmi, tak sme sa s nimi museli rozlúčiť. Pripravili 

sme si pre nich niekoľko tradičných slovenských pesničiek Kolo, kolo mlynské, Z  východnej 
dievčatá a na poslednú chvíľu rozhodnutie - odrecitovanie Mor Ho! 

Týmto by sme sa chceli poďakovať vedeniu našej školy, že nám poskytlo možnosť pobytu, 

spoznania novej kultúry a zažiť nezabudnuteľné. Špeciálne poďakovanie parí pani učiteľke 
Ivane Kovalovej a pani učiteľke Kataríne Krempaskej, ktoré snami prežili toto dobrodružstvo. 
Ďakujeme za všetko! 

Na záver mi nedá nespomenúť tragédiu v  Paríži, ktorá sa odohrala piatok 13. novembra 2015, 

pár dní po našom návrate. Spomínala som svoje dojmy z francúzskej krajiny, ako z  nej cítiť 
pokoj a radosť, preto ma táto informácia „dostala“. Svet by sme si mali vážiť, neútočiť jeden  
na druhého. Aj my sme mali možnosť stretnúť po ceste ľudí, ktorí utekajú za lepším životom 
a poviem vám, kým som to na vlastné oči nevidela, nevedela som si predstaviť, že to, o  čom 

píšu noviny, hlásia v rádiách a ukazujú vo večernom spravodajstve, vážne existuje. 

Na záver by som chcela citovať vyjadrenie prezidenta Spojených Štátov Amerických:  „Nebol 
to len útok na Paríž, nie len na Francúzov, bol to útok na celé ľudstvo.“  Aj ja to tak cítim! 

Soňa Kapralová  
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Nemecký jazyk 
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Neoddeliteľnou aktivitou je Olympiáda v nemeckom jazyku. Napriek zmenšenému záujmu 

o tento jazyk existujú žiaci, ktorí s  nadšením reprezentujú školu v tejto súťaži. Veľmi dobré 

výsledky dosiahol Marek Arpáš (II. B) v obvodnom kole (2. miesto) a krajskom kole (4. miesto). 
Prajem mu naďalej veľa úspechov. 

 

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci našej školy participovali na projekte Spurensuche - Po stopách nemeckej menšiny. 

Kežmarok sa môže v tomto ohľade prezentovať bohatou históriou. Žiakom a učiteľom Gymnázia 
Šrobárova, Košice sme ponúkli množstvo zaujímavých informácií. Pri výbere sme mali skôr 
problém, čo vybrať. Nie náhodou viedli prvé stopy do školy, kde sme prezentovali históriu vzniku 
prvých nemeckých tried i súčasnosť nášho gymnázia. Potom si prezreli budovu Evanjelického 

lýcea s najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe. Okrem iného tu obdivovali 
aj prvotlače z rokov 1468 – 1500 a niektoré z titulov germaník z rokov 1470 – 1944. Nasledovali 
prehliadky evanjelických kostolov a po obedňajšej pauze sa žiaci spoločne v skupinách vybrali 

hľadať v meste stopy nemeckej menšiny. Úlohou kežmarských gymnazistov bolo poskytnúť 
informácie o významných osobnostiach, ktoré tu žili, tvorili a zanechali cenné dielo. Na záver 
vyplnili košickí gymnazisti pripravenú anketu, ktorá súvisela s  odovzdanými informáciami.  
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Mgr. Mária Krempaská 

 
Exkurzia do Viedne 
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V dňoch 20. 5. - 22. 5. 2016 absolvovalo 45 žiakov našej školy spolu s 3 vyučujúcimi trojdňovú 
exkurziu do Viedne. V piatok sme umelecky pookriali na predstavení Láska na Kryme v  divadle 
Astorka v Bratislave. Celý sobotňajší deň patril Viedni, kde nás privítalo krásne slnečné počasie 

a pri prehliadke mesta sme mali možnosť vidieť celosvetovo známe pamiatky, ako napr. 
Stephansdom, Schönbrunn, Hofburg a iné. Na záver sme si užili pohľad z  vtáčej perspektívy 
vďaka Riesenrad-u v Pratri a nevynechali sme ani krásy našej Zeme v  prírodovedeckom múzeu. 

V nedeľu, opäť na Slovensku, sme nemohli vynechať Bratislavský hrad, parlament 
a prechádzku Starým mestom. 

Po krásnych troch dňoch sme sa v  popoludňajších hodinách vrátili naspäť domov. Veľmi nás 
teší nadšenie a pozitívna spätná väzba študentov, ktorí by si to určite radi zopakovali. Veríme, 
že si z tejto exkurzie odniesli mnoho prínosných informácií a skvelých zážitkov. 

Veronika Kolesárová a kol. 

Opäť sme boli pri tom - Nenápadní hrdinovia  
 

K 261 žiakom, ktorí počas siedmich ročníkov 

projektu Nenápadní hrdinovia predstavili príbehy 112 
nenápadných hrdinov, patria so siedmimi príbehmi aj 
žiaci Gymnázia P. O. Hviezdoslava v  Kežmarku. 
V školskom roku 2015/16 spracovali tri tretiačky 

Zuzana Gardošová, Kristína Krigovská a Viera 
Semaňáková príbeh Viktora Olosa, ktorý bol súdený 
s ďalšími deviatimi osobami, obvinený za ničenie 
alebo rozvracanie ľudovodemokratického štátneho 

zriadenia alebo spoločenského poriadku republiky  
v rokoch 1950 až 1953 a odsúdený na 6 rokov 
väzenia. Stretnutia autoriek s NH odhaľovali 

strastiplnú cestu ku kňazstvu, ale hlavne to, ako 
človek dokázal byť verný svojmu presvedčeniu 
a pomáhať iným bez ohľadu na následky. Štúdium 
dokumentov v archíve Ústavu pamäti národa 

v Bratislave poskytli pohľad na praktiky štátnych orgánov v  50. rokoch.  
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Viktor Olos sa celý svoj kňazský 
život venoval mladým ľuďom. Mal 
možnosť stretávať sa s významnými 

osobnosťami cirkevného života, 
neobával sa navštíviť 
amnestovaných politických väzňov 

biskupov Barnáša a Vojtaššáka, 
neobával sa ani zúčastniť sa na ich 
pohrebe. V závere svojej práce 
autorky konštatujú:  

 

„Myslíme si, že každý človek by mal poznať 
minulosť svojho národa, ale aj seba samého. 
To nám pomáha lepšie pochopiť súčasný svet, 

ale aj poučiť sa z chýb našich predkov  
a neopakovať ich.“ 

Svoju projektovú prácu žiačky prezentovali 

20. novembra 2015 v PKO v Prešove, kde sa 
konala slávnostná študentská konferencia 
siedmeho ročníka projektu Nenápadní 
hrdinovia v zápase s komunizmom. Ocenením 

za ich prácu bolo umiestnenie v  zlatom 
pásme.  

 

Mgr. Mária Goceliaková,  

vedúca projektu na gymnáziu 
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PK matematiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

 

Namiesto správy o aktivitách predmetovej komisie matematiky, informatiky, fyziky, chémie  
a biológie sme pre vás pripravili netradičný náročný test. Pozor – aj viac odpovedí môže byť 
správnych. 

 

1. V koľkých súťažiach (predmetové olympiády v prírodovedných predmetoch – MO, 
FO, CHO, BO, OI a  SOČ v prírodovedných odboroch) postúpili žiaci našej školy  
na celoštátne kolo? 

A. 0  B. 2  C. 4  D. 6  

 

2. Z ktorých tried boli žiaci v celoštátnych kolách? 

A. iba z oktávy B. iba zo IV. B C. z oktávy a IV. B       D. zo IV. A a IV. C 

 

3. Úspešným riešiteľom v krajských kolách dvoch olympiád bol  

A. iba J. Cehula    B. iba J. Venglik  

C. J. Cehula aj J. Venglik  D. žiaden žiak školy 

 

4. Koľkokrát sa vyskytol žiak našej školy vo výsledkových listinách krajských kôl 
všetkých olympiád z prírodovedných predmetov (MO, FO, CHO, BO, OI) medzi úspešnými 
riešiteľmi? 

A. 4  B. 5  C. 6  D. 7 

 

5. Koľko žiakov školy napísalo test externej časti maturitnej skúšky z  matematiky  

bez jedinej chyby, t. j . s úspešnosťou 100 %? 

A. 0  B. 1  C. 2  D. 3 

 

6. V tomto školskom roku sme priamo v priestoroch školy 2-krát zorganizovali 

v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Poprade odber krvi - 9. 11. 2015 a 3. 3. 
2016. Koľkým dobrovoľným darcom odobrali krv na týchto dvoch odberoch? 

A. 60  B. 75  C. 90  D. 105 
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7. V tomto školskom roku sme sa zapojili do tradičných finančných zbierok – Biela 
pastelka a Deň narcisov. Koľko € bolo spolu vyzbieraných v škole a meste dobrovoľníkmi 

z našej školy a odoslaných na účty organizátorov týchto celonárodných zbierok? 

A. 531,20 € B. 752,65 € C. 887,43 € D. 985,40 € 

 

 

 

 

 

8. V územnej súťaži družstiev prvej pomoci mladých SČK stredných škôl okresu 
Poprad a Kežmarok sa družstvo našej školy umiestnilo na  

A. 4. mieste B. 3. mieste C. 2. mieste D. 1. mieste 

 

9. Súťaž o najenviro triedu prebiehala počas celého školského roka. Hodnotila sa 
estetická úprava tried, počet a  stav kvetov, separácia odpadu a  zapojenie do eko aktivít. 
Aké bolo poradie tried na prvých troch miestach? 

A. oktáva, IV. B, I. B   B. IV. B, I. B, oktáva  

C. oktáva, III. A, II .A   D. I. B, I. A, IV. B 

 

10. V ankete Zlatý Amos 2016 získala Ing. Daniela Čekovská titul  

A. Zlatý Amos     B. Amos sympaťák    C. Naj učiteľ matematiky D. Naj učiteľ chémie 

 

11. M gr. Helena Gardošová a  M gr. Gabriela Pástorová pôsobili na našej škole ako 
učiteľky prírodovedných predmetov od ukončenia vysokej školy a  v tomto školskom 
roku končia svoju pedagogickú prácu. Koľko rokov každá z nich odučila na našej škole? 

A. 35  B. 37  C. 40  D. 43 
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12. M atematický náboj je 

A. náboj v puške učiteľa matematiky  

B. náboj, ktorý s matematickou presnosťou zasiahne cieľ  

C. náboj, ktorého hmotnosť možno vzhľadom na hmotnosť pušky zanedbať 

D. medzinárodná matematická súťaž družstiev  

 

13. M atematický klokan je 

A. klokan, ktorý v cirkuse predvádza matematické čísla  

B. talizman, ktorý prináša šťastie pri písomke z matematiky  

C. taštička na kalkulačku a rysovacie potreby   

D. najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl 

 

14. Kasiopea (Kasiopeja) je 

A. súhvezdie severnej oblohy  

B. etiópska kráľovná 

C. súťaž v programovaní pre stredoškolákov    

D. kvalitná kalkulačka 

 

15. Do budúceho školského roka si všetci spoločne želáme 

A. veľa úspešných žiakov v rôznych súťažiach 

B. vydarené tradičné i nové podujatia 

C. vnímavých, zvedavých a úspešných žiakov 

D. spokojných učiteľov  
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Správne odpovede  

 

 

1. C [Matematická olympiáda – J. Cehula – v celoštátnom kole sa umiestnil medzi 
víťazmi na 8. mieste, Fyzikálna olympiáda – J. Cehula – v celoštátnom kole sa 
umiestnil medzi úspešnými riešiteľmi na 14. mieste, Olympiáda v  informatike  

– D. Pekarčik, SOČ – odbor Biológia – N. Marhefková] 

2. A 

3. C [J. Cehula z Ok – 2. miesto v krajskom kole MO v kat. A, 2. miesto v krajskom kole 
FO v kat. A, J. Venglik – 6. miesto kole v krajskom CHO v kat. C, 8. miesto v krajskom 

kole FO v kat. D, účasť v krajskom kole MO v kat. C] 

4. D [ku 4 umiestneniam uvedeným v predchádzajúcej odpovedi treba pripočítať ešte 
tieto: D. Pekarčík (Ok) - 3. miesto v krajskom kole OI v kat. A, M. Arpáš (II. B)  
- 7. miesto v krajskom kole CHO v kat. B, L. Špaková (I. C) – úspešná riešiteľka 

krajského kola CHO v kat. C] 

5. C [D. Javorský – IV. A, J. Cehula – Ok] 

6. B [9. 11. 2015 – 38 darcov, 3. 3. 2016 – 37 darcov] 

7. C [Biela pastelka - 145,10 €., Deň narcisov - 742,33 €]  

8. B [ zloženie družstva: D. Kaľavský (IV. B), K. Bešenejová (IV. A), I. Lučanská (III. B), 
N. Klejová, V. Monková (obidve z II. A) a V. Ugrayová (I. A)] 

9. A 

10. D 

11. C 

12. D [súťaže sa z našej školy zúčastnili 2 družstvá. V  kategórii Seniori – Š. Glodžák,  
M. Hritz, L. Matejková, F. Pokrivčák, A. Václavek (všetci z  III. A). V kategórii Juniori 

 – A. Gurka, Š. Bachleda, O. Zakopjan (všetci z II. B), J. Lukas (II. A), A. Richtarčik  
(I. A)] 

13. D [Každoročne sa do tejto súťaže jednotlivcov v  marci zapája 6 miliónov žiakov v 62 
krajinách na štyroch kontinentoch. Medzi viac ako 55000 klokanistov  

na Slovensku patrí aj 18 žiakov našej školy. Najväčší úspech zaznamenal a školským 
šampiónom sa stal F. Košuth (Ok), ktorý sa umiestnil na 1. - 5. mieste v rámci SR  
v kategórii Junior G34 (percentil 99.8 %). V kategórii Kadet G12 O. Zakopjan (II. B) 
sa umiestnil na 1. - 83. mieste v rámci SR (percentil 98,3 %)] 

14. A, B, C [V stredoškolskej súťaži v programovaní Kasiopea sa domáceho on line kola 
zúčastnilo viac ako 100 študentov z Českej i Slovenskej republiky. Dvadsať najlepších 
bolo pozvaných do finále, ktoré sa konalo 11. 2. 2016 v Prahe. Do tohto f inále postúpil 

aj žiak našej školy P. Benyak (IV. B)] 

15. Všetky odpovede sú správne a môžete si pridať aj svoje osobné želanie  
 

Test za všetkých učiteľov PK zostavila RNDr. Marta Mlynarčíková 
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EXPERT geniality show 

8. ročník súťaže sa uskutočnil 1. decembra 2015. Súťaž je určená  
pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a pre žiakov všetkých ročníkov stredných 
odborných škôl a gymnázií. Každý žiak súťažil v dvoch témach, ktoré si sám 

vybral z ponuky. Študenti SŠ mali možnosť súťažiť v týchto témach: 
Spoločnosť kedysi a dnes, Do you speak English?, Mozgolamy, Svetobežník 
a Góly, body, sekundy. 

Každá téma sa osobitne hodnotí a zostavuje sa rebríček súťažiacich  

v témach v jednotlivých vekových kategóriách a nakoniec aj celkové poradie. Diplom „Expert  
na ...“získava žiak, ktorý sa umiestnil v  celkovom poradí v téme na 1.-100. mieste na Slovensku. 
Vecnú cenu získava žiak, ktorý sa umiestnil na 1.-10. mieste na Slovensku v téme.  

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 23 žiakov. 

Našimi expertmi sú: S. Volák a J. Venglik z I. C, J. K. Džubas z II. A, A. Gurka z II. B,  
M. Harabin, A. Václavek a N. Abtová z III. A, D. Javorský a P. Halčin zo IV. A, N. Marhefková  

z oktávy. 

A. Heteš z I. C a M. Hritz z III. A sa stali expertmi v obidvoch témach a navyše M. Hritz sa  
v konečnom poradí umiestnil v TOP 100 na 66. mieste v rámci SR.  

A. Gurka z II. B sa v téme Do you speak English? umiestnil na 5. mieste v rámci SR a získal 

ako jediný z našich žiakov vecnú cenu. 

Ing. Daniela Čekovská 
 

iBOBOR 

Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zúčastnili 

medzinárodnej informatickej súťaže i-bobor. Cieľ súťaže: 
 podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) 

u všetkých žiakov, 
 iniciovať v deťoch využívanie IKT,  

 posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 

moderných technológií pri učení sa.  
Symbol súťaže: usilovný, inteligentný a čulý bobor. 

Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 

 Juniori: 1.-2. ročník gymnázia a sexta osemročného gymnázia 

 Seniori: 3.-4. ročník gymnázia a septima, oktáva osemročného gymnázia 
V školskom roku 2015/16 súťažilo 66842 súťažiacich z 982 škôl. Z našej školy sa zúčastnilo 

súťaže spolu 77 študentov, z toho 52 v kategórii JUNIOR a 25 v kategórii SENIOR. 

Úspešných bolo 28. Všetkým srdečne blahoželáme. 
RNDr. Anna Zubalová  

http://ibobor.sk/index.php
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PK výchovných predmetov 
 

Telesná a športová výchova  

 

Činnosť našej PK nie je zameraná len na realizáciu 

povinnej TSV, ale aj na záujmové činnosti, ktoré sa 
vykonávajú prostredníctvom športových krúžkov a zároveň 
slúžia aj ako príprava študentov, ktorí reprezentujú našu 
školu v rôznych športových súťažiach. 

Žiaci našej školy sa zúčastňujú pretekov a turnajov 
v takmer všetkých športoch, ktoré sa organizujú v  rámci 
medziškolských súťaží a dosahujú v nich veľmi dobré 
výsledky. V okresných kolách sme sa nikdy neumiestnili  

na horšom ako 3. mieste a mnoho našich študentov sa ako 
víťazi alebo členovia víťazných družstiev zúčastnilo 
krajských kôl, v ktorých tiež dokázali uspieť a dokonca aj 
zvíťaziť a postúpiť na M-SR. 

Uviesť v tomto článku mená všetkých úspešných 
športovcov, ktorí reprezentovali naše farby , by bolo veľmi 
zdĺhavé. Spomeniem aspoň tých najúspešnejších  

v školskom roku 2015/2016. 

Družstvo školy zvíťazilo v krajskom kole v cezpoľnom 
behu v Starej Ľubovni v zložení K. Bešenejová, K. Horná 
a M. Fiasová. Okrem toho sa K. Bešenejová umiestnila v  tej 

istej súťaži na 2.mieste ako jednotlivkyňa. Ďalšími 
medailistkami boli naše atlétky na krajskom kole v  Prešove: 

1. M. Fiasová v behu na 800 m, 2. K. Horná v  behu na 400 m a 3. L Matejková v behu  
na 100 m. 

Naším želaním do nasledujúceho školského roka je, aby naši študenti minuloročné výsledky 
obhájili, poprípade ich vylepšili. 

Všetkým reprezentantom školy úprimne ďakujeme a blahoželáme. 

Mgr. Otto Krajňák 

 

Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2015/2016 pracovalo na škole 11 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  
10 učiteľov. Činnosť krúžkov sa zameriava na prípravu pre jednotlivé kolá predmetových 
olympiád, vedenie žiakov pri práci v  SOČ, na prípravu pred maturitnými skúškami, ale aj  
na viaceré športové aktivity. Pracovali tieto krúžky: 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku 

Školská kapela Veronika Kolesárov á Op. sy stémy a správ a siete Anna Zubalov á 

Krempaská 
 

Atletický Dušan Griglák Futbalov ý Otto Krajňák 
Športov é hry , turistika  Dana Ferulíkov á Bedmintonov ý Jozef  Vlček 
Zdrav otnícky Dana Ferulíkov á Redakčný Andrea Petráškov á 
Chemický Daniela Čekov ská Origami Marta Mly narčíkov á 
Nemčina v  kocke Edita Hruškov á Molnárov á   
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SOČ 
 

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnil už 38. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti 
 – SOČ. Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Prácu riešia 
samostatne alebo za pomoci konzultanta. Žiaci si vyberajú súťažný odbor a tému práce podľa 

vlastného záujmu. Výsledkom SOČ je samostatná písomná práca v  rozsahu max. 25 strán, 
ktorej autorom môže byť jednotlivec alebo skupina autorov (max. 3). Práca sa predkladá 
odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. 

Víťazné práce (max. 2 v jednom súťažnom odbore) postupujú na krajské kolo SOČ, víťazi 
ďalej na celoštátne kolo. Úspešné riešenie SOČ v  krajskom a celoštátnom kole môže byť 
pozitívne hodnotené aj v rámci prijímania na štúdium na vysokej škole. 

Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných študentov, rozvíjať ich teoreticko-praktické 

schopnosti, viesť ich k schopnosti aplikovať získané vedomosti v  praxi a viesť ich 
k samostatnému tvorivému mysleniu. 

Naša škola sa do tejto súťaže úspešne zapája od jej začiatkov. Mnohí naši žiaci sa stali 
víťazmi krajského i celoštátneho kola a získali aj ocenenia od niektorých vedeckých inštitúcií.  

V školskom roku 2015/2016 sa školské kolo SOČ uskutočnilo 24. marca 2016. 

Do súťaže bolo prihlásených 11 prác v  siedmich odboroch. Na krajské kolo postúpilo 10 prác 
– práce z 1. a 2. miesta. Krajské kolo sa konalo 8. apríla 2016 v  Sabinove. Získali sme tri prvé 
miesta s postupom do celoslovenského kola. 

V súťažnom odbore 01 – Problematika voľného času prvé miesto získala VALENTÍNA  
MAČIČÁKOVÁ z III. A  s prácou Dobrovoľný hasičský zbor. 

V odbore 04 - Biológia zvíťazila NATÁLIA MARHEFKOVÁ z  oktávy, ktorá sa vo svojej práci 

venovala porovnávaniu fenotypovej variability dvojčiat. 

Do tretice sa na prvom mieste umiestnila aj NATÁLIA ABTOVÁ z III. A, ktorá súťažila 
v odbore 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia a odbornú porotu zaujala prácou Vplyv 
hudby na deti so zdravotným znevýhodnením. 

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo 27. – 29. 4. 2016 v Bratislave. Našu školu a aj Prešovský 
kraj reprezentovali víťazky krajského kola, už spomínané Valentína Mačičáková, Natália 
Marhefková a Natália Abtová. Najviac sa darilo Valentíne Mačičákovej, ktorá v  silnej konkurencii 
získala vynikajúce 3. miesto. 

 

Pre ilustráciu i motiváciu uvádzame aj celkový zoznam prác a ich riešiteľov. 
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01 – Problematika voľného času   Téma 

1. miesto  Valentína Mačičáková (III. A)  Dobrovoľný hasičský zbor 

2. miesto  Michaela Szentiványiová (III. A)  Výcvik parkúrového koňa 

Veronika Slobodníková (III. A) 

03 – Chémia, potravinárstvo   Téma 

1. miesto Karolína Syčová, (III. B)  Mikrobiologické a chemické  

  Patrícia Kovalčíková (III. B)  vlastnosti obalov potravín 

04 – Biológia     Téma 

1. miesto  Natália Marhefková (oktáva)  Porovnávanie fenotypovej 

      variability dvojčiat 

05 - Životné prostredie, geografia, geológia Téma 

1. miesto  Slavomír Killár (III.A)  Ekologické problémy súčasnosti  

06 – Zdravotníctvo a farmakológia  Téma 

1. miesto  Laura Matejková (III.A)  Asistovaná reprodukcia 

2. miesto  Roman Nagy (III. A)  Tuberkulóza v okrese Kežmarok 

František Pokrivčák (III. A)  

14 – Tvorba učeb. pomôcok, didaktické technológieTéma 

1. miesto  Klaudia Garstková (III. B)  Zavedenie tanca do učebných  

Daniela Kruliacová (III. B)  osnov 

2. miesto  Matúš Tomaškovič (III. B)  Hamlet očami gymnazistov 

  Adam Sedlák (III. B)  (rovesnícke vzdelávanie) 

3. miesto  Anna Štefaňáková (III. B)  Nárečie ako predmet na školách
  Stanislava Gallschneiderová (III. B)     

17 - Pedagogika, psychológia, sociológia  Téma 

1. miesto  Natália Abtová (III. A)  Vplyv hudby na deti so zdravotným 

      znevýhodnením 

 

Na záver ešte jeden odkaz hlavne pre žiakov tretieho ročníka (ale nielen pre nich): Prekonaj 
sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti!  

Mgr. Daniela Žabková 

školský metodik SOČ 
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2015/2016 

 
 

K. Bešenejová, IV. A 

- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu žiačok SŠ 
- 2. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu žiačok SŠ 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 1500 m 

M. Fiasová, IV. A 

- 2. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu žiačok SŠ 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 
- 1. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 

M. Kovalčík , I. C 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu žiakov SŠ 

Družstvo dievčat v zložení K. Bešenejová, IV. A, M. Fiasová, IV. A, L. Matejková, III. A 
- 1. miesto v okresnom kole súťaže družstiev v cezpoľnom behu 

žiačok SŠ 
Družstvo dievčat v zložení K. Bešenejová, IV. A, M. Fiasová, IV. A, K. Horná, III. A 

- 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev v cezpoľnom behu 
žiačok SŠ 

Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík , I. C, Š. Kuffa, IV.A, A. Bukovina, IV. A 
- 1. miesto v okresnom kole súťaže družstiev v cezpoľnom behu 
žiakov SŠ 

Z. Gardošová, K. Krigovská, V. Semaňáková, II. B 

- zlaté pásmo v projekte Nenápadní hrdinovia 
Časopis STRETNUTIA 

- 3. miesto v súťaži Pro Slavis 2015 v Žiline 

- 3. miesto v Súťaži stredoškolských časopisov PSK 2015  
v Prešove 
- 3. miesto v súťaži Štúrovo pero v kategórii časopisov stredných 
škôl 

- 1. miesto v súťaži študentských časopisov Sila slova v Trnave 
- 1. miesto v súťaži školských časopisov Kalokagatia Trnava 

M. Hritz, M. Harabin, III.A 
- 1. miesto v okresnom kole v bedmintone žiakov SŠ 

Družstvo chlapcov v zložení M. Harabin, III.A, T. Petras, oktáva, A. Lach, II. A 
- 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov SŠ 

M. Arpáš , II. B 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 

(zároveň 2. miesto v obvodnom kole) 
- 7. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B 

N. Marhefková, oktáva 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku  

v kategórii 2B 
- 1. miesto v kategórii Prednes vlastnej témy v krajskej súťaži  
Za krásu slova 

- 1. miesto v odbore Biológia na krajskej prehliadke SOČ 
M. Kulka, II. B 

- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2A 
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T. Adamjak, I. C 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2C2 

J. Cehula, oktáva 
- 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A  
- 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A  

- 8. - 10. miesto v celoštátnom kole Matematickej olympiády 
kategórie A a úspešný riešiteľ  
- úspešný riešiteľ v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády 
kategórie A 

- úspešný riešiteľ súťaže Matematický klokan v kategórii G34  
(8. - 11. miesto, percentil 99,2%) 

A. Gurka, II. B 
- 5. miesto v rámci SR v súťaži EXPERT geniality show  v téme 

Do you speak English? 
D. Pekarčík, oktáva 

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike 
- úspešný riešiteľ súťaže Matematický klokan v kategórii G34 

(percentil 95,9%) 
Družstvo školy v zložení L. Špaková, I. C, S. Špaková, I. C, Š. Baňkos , I. B 

- 1. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády 

- 4. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády 
Družstvo chlapcov v zložení Š. Glodžák, M. Harabin (obaja III. A), R. Starinský,  

V. Fudaly z I. C, F. Toporcer a M. Zastko (všetci zo IV. B), M. Neupauer, J. Hudaček  
a M. Špak (všetci zo IV. C) 

- 2. miesto v obvodnom kole vo volejbale chlapcov 
Družstvo dievčat v zložení K. Budzáková, L. Šmihulová, N. Krišová (všetky zo IV. B), 

M. Kapolková, L. Kromková (obidve zo IV. C), T. Frankovičová, S. Pisarčíková (obidve  
z I. B), L. Matejková z III. A, L. Mudríková zo IV. A a S. Špaková z I. C) 

- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale dievčat 
N. Abtová, III. A 

- 1. miesto v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia  
na krajskej prehliadke SOČ 

V. Mačičáková, III. A 
- 1. miesto v odbore Problematika voľného času na krajskej 
prehliadke SOČ 
- 3. miesto v celoštátnom kole SOČ 

S. Z. Batoryová, III. B 
- 2. miesto a Cena Literárneho fondu v súťaži Štúrovo pero  
v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov  

Družstvo školy v zložení Z. Gancarčíková, E. Budzáková a S. Z. Batoryová (všetky  
z III. B) 

- 2. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan 
Družstvo školy v zložení M. Kovalčík, F. Šromovský (obidvaja z I. C), O. Zakopjan  

(II. B), Š. Glodžák, F. Pokrivčák a A. Koršňák (všetci z III. A), R. Mirga, Ľ. Kubala  
a J. Károlyi (všetci z III. B), F. Toporcer a R. Starinský (obidvaja zo IV. B), M. Špak,  
J. Hudaček a Ľ. Budzák (všetci zo IV. C)  

- 2. miesto v okresnom kole vo futbale 

Družstvo školy v zložení D. Kaľavský (IV. B), K. Bešenejová (IV. A), I. Lučanská (III. B), 
V. Monková (II. A), Nikola Klejová (II. A), V. Ugrayová (I. A)  

- 3. miesto v územnej súťaži družstiev prvej pomoci mladých 
SČK stredných škôl okresu Poprad a Kežmarok 
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J. Venglik, I. C 
- 8.miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D 
(úspešný riešiteľ) 

- 6. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C 
(úspešný riešiteľ) 

K. Horná, III. A 

- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 400 m 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 
- 2. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v behu na 400 m 

L. Matejková, III. A 

- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v skoku do diaľky  
- 3. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 

V. Ugrayová, I. A 

- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ vo vrhu guľou 
A. Richtarčík , I. A 

- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 
J. K. Lukas, II. A 

- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 400 m 
T. Ordzovenská, II. A 

- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 

S. Pisarčíková, I. B 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 1500 m 

F. Chovaňák , I. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 

J. Modla, I. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 3000 m 

F. Pokrivčák , III. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 

F. Košuth, oktáva 
- 1.- 5. miesto v kategórii G34 v súťaži Matematický klokan 

O. Zakopjan, II. B 
- 1.-83. miesto v kategórii J12 v súťaži Matematický klokan 

 
 

Informatická súťaž iBOBOR 
 

kategória Junior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok  

1. Zuzana Gaborčíková, II. A 94. percentil 

2. Tomáš Biloš, II. A 92. percentil 
3. Michaela Vojtičková, II. A 91. percentil 

  

kategória Senior  

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok  

1. Patrik Benyak, IV. B 99. percentil 
1. Ľuboš Jankura, oktáva 99. percentil 

1. Lea Lapšanská, oktáva 99. percentil 

1. Daniel Pekarčík, oktáva 99. percentil 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2016/2017 
 

Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú možnosť posilniť si niektorý z  vyučovacích 
predmetov povinne voliteľnými predmetmi. V septime a treťom ročníku sú to dva dvojhodinové 
predmety, v oktáve a štvrtom ročníku 2 štvorhodinové predmety a 3 dvojhodinové predmety. 
Podmienky pre voľbu viacerých povinne voliteľných predmetov zohľadňujú nový model 

maturitnej skúšky. Z ponuky, ktorá bola rovnaká pre všetky ročníky, sa žiaci rozhodli pre tieto 
predmety: 

Tretí ročník Štvrtý ročník 

žiak si volí  

dva 2-hodinové predmety 

žiak si volí  

dva 4-hodinové predmety 

žiak si volí  

tri 2-hodinové predmety 

(ž. – počet žiakov ) 

Seminár z matematiky  - 15 ž. Seminár z matematiky  - 35 ž. Konv erzácia v  AJ - 63 ž. 

Seminár z chémie - 19 ž. Spoločenskov edný seminár - 32 ž. Cv ičenia z AJ - 38 ž. 

Seminár z biológie - 23 ž. Seminár z biológie - 34 ž. Cv ičenia z biológie - 13 ž. 

Spoločenskov edný seminár - 21 ž. Seminár z dejepisu - 21 ž. Cv ičenia z chémie - 24 ž. 

Konv erzácia v  AJ - 25 ž. Seminár z chémie - 27 ž. Cv ičenia z inf ormatiky  - 14 ž. 

Konv erzácia v  NJ - 9 ž. Seminár z f y ziky  - 7 ž. Cv ičenia zo SJL - 66 ž. 

Cv ičenia z inf ormatiky  - 6 ž. Seminár z inf ormatiky  - 16 ž. Cv ičenia z umenia a kultúry  - 17 ž. 

 Seminár z geograf ie - 26 ž. Konv erzácia v  NJ - 21 ž. 

  Cv ičenia z f y ziky  - 12 ž. 

  Cv ičenia z matematiky  - 23 ž. 

  Deskriptív na geometria - 7 ž. 

 

Organizácia školského roka 2016/2017 
Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 

(pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa  
30. júna 2017 (piatok). 

Prázdniny v školskom roku 2016/2017: 
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Zoznam žiakov podľa tried 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Oktáva 
Triedna učiteľka: Mgr. Edita Hrušková Molnárová  
 

 
 

 
* žiak prospel na konci školského roka s  vyznamenaním  
  

1. Viliam Baláž 10. Zuzana Lorková * 
2. Lukáš Bednarčík 11. Samuel Mačák 

3. Jakub Cehula * 12. Natália Marhefková * 
4. Bibiána Chrenková * 13. Benedikt Nebus 
5. Ľuboš Jankura * 14. Daniel Pekarčík * 
6. Ján Koščák 15. Tomáš Petras * 

7. Igor Koššar 16. Kristián Repaský 
8. Filip Košuth 17. Dávid Zummer 
9. Lea Lapšanská *  
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I. A 
Triedny učiteľ: Aleksandar Čavić 
 
 

 
** od 5. 11. 2015 
  

1. Mária Blaščáková * 14. Jakub Modla 
2. Daniela Cehulová * 15. Dominik Orolín 
3. Anna Mária Duľová 16. Adrián Regec * 

4. Soňa Gardianová 17. Stella Reščáková * 
5. Patrícia Gašparová 18. Nikola Ridziková 
6. Kristína Gurková 19. Adam Richtarčík 
7. Aurélia Hodorovičová 20. Viktória Richw eissová * 

8. Karin Hudáková 21. Jaroslava Sariková  ** 
9. Filip Chovaňák 22. Samuel Smoleň * 
10. Lukáš Kiefer 23. Lucia Tribulová * 
11. Šimon Koščák 24. Viktória Ugrayová  

12. Silvester Lorenčík * 25. Tatiana Zgrajová 
13. Ján Mačičák  
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I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Žabková 
 
 

 
 
● zahraničné štúdium   

1. Štefan Baňkos 14. Dominka Ondo-Eštoková * 
2. Diana Budzáková 15. Mária Sarah Pacigová * 
3. Alexandra Budzová 16. Sára Pisarčíková  

4. Tímea Frankovičová * 17. Damián Pružinský 
5. Miriam Fudalyová * 18. Vanessa Rontová 
6. Sabína Galow iczová 19. Juraj Slavkovský * 
7. Samuel Gibľak 20. Andrej Stracený *   

8. Andrea Heilandová 21. Alex Šajtlava 
9. Jakub Karaš 22. Juraj Šatala * 
10. Stanislav Krempaský * 23. Jana Uhlárová 
11. Martina Kuchárová * 24. Kamil Zachar * 

12. Monika Laskovská ● 25. Helena Zamkovská *  
13. Martin Machát *  
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I. C 
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Krempaská 
 
 

 
 

  

1. Tadeáš Adamjak 17. Linda Leščáková 
2. Adam Bogar 18. Michaela Lorková 
3. Simona Budzeľová 19. Patrik Majerčák 

4. Martin Eliáš 20. Marek Mikolajčík * 
5. Vojtech Fudaly * 21. Cynthia Neuszerová 
6. Lenka Galliková 22. Adrián Pavlik 
7. Marián Griglák 23. Martin Perignáth 

8. Denisa Haberehernová 24. Alexandra Semaňáková * 
9. Veronika Harendarčíková 25. Veronika Suchanovská 
10. Adam Heteš * 26. Laura Špaková * 
11. Gregor Kellner 27. Sára Špaková * 

12. Veronika Koščáková 28. Filip Šromovský 
13. Maroš Kovalčík 29. Jakub Venglik * 
14. Richard Král * 30. Barboa Vojtičková * 
15. Michaela Bronislava Krempaská 31. Ladislav Volák * 

16. Jakub Kriššák  
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II. A 
Triedna učiteľka: RNDr. Marta Mlynarčíková 
 
 

 
● zahraničné štúdium 

  

1. Samuel Bachleda  14. Jakub Kristián Lukas 
2. Nikola Balážová 15. Kristián Majer 
3. Barbora Bešenejová ●  16. Silvia Majerčáková 

4. Tomáš Biloš * 17. Valentína Monková * 
5. Anna Božiková 18. Tamara Ordzovenská 
6. Petra Ciošová 19. Diana Pashchenková 
7. Kristián Džubas * 20. Terézia Scholtzová 

8. Zuzana Gáborčíková * 21. Alexandra Šimcová 
9. Alexia Gajdošová 22. Martina Tomaškovičová * 
10. Libor Hanáček  23. Michaela Vojtičková * 
11. Nikola Klejová *  24. Soňa Vojtičková 

12. Filip Kriško  25. Sandra Zicháčková 
13. Alexander Lach  
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II. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 
 

 
 

  

1. Marek Arpáš * 14. Martin Kulka * 
2. Štefan Bachleda 15. Miriam Lesná * 
3. Martina Birčáková * 16. Marek Lunter 

4. Viktória Cehuľová 17. Estera Nebusová 
5. Klaudia Melánia Czyrneková 18. Mário Neupauer 
6. Sára Čorbová 19. René Pivko 
7. Martina Dovjaková 20. Kristína Prusáková 

8. Dominika Galliková * 21. Viera Semaňáková 
9. Mária Galliková 22. Terézia Sisková * 
10. Zuzana Gardošová * 23. Jakub Tropp 
11. Adrián Gurka * 24. Michaela Valenčíková 

12. Simona Chripková 25. Patrícia Veselovská 
13. Kristína Krigovská * 26. Oliver Zakopjan 
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III. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltys  
 
 

 
 

  

1. Natália Abtová * 17. Valentína Mačičáková * 
2. Adam Bajus 18. Laura Matejková * 
3. Štefan Glodžák * 19. Ivana Mrvová 

4. Jakub Gura * 20. Kristína Nadanyiová 
5. Tímea Gurková 21. Roman Nagy * 
6. Matej Harabin * 22. František Pokrivčák 
7. Kristína Horná * 23. Dávid Pristač 

8. Martin Hritz * 24. Andrea Skupinová 
9. Júlia Huťová * 25. Veronika Slobodníková * 
10. Soňa Kapralová 26. Zuzana Soliarová * 
11. Slavomír Kilár * 27. Aleš Sýkora 

12. Lenka Kilianová 28. Michaela Szentiványiová 
13. Viktória Kitzová 29. Adrián Václavek 
14. Lívia Kleinová * 30. Natália Zakopjanová 
15. Adam Koršňák 31. Adam Zoričák * 

16. Klára Kredatusová *  
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III. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Otto Krajňák  
 
 

 
** do 21. 9. 2015   

1. Zuzana Simona Batoryová * 15. Daniela Kruliacová 
2. Tibor Budzák  16. Ľubomír Kubala   
3. Eva Budzáková  17. Tatiana Kurtá  

4. Stanislava Gallschneiderová  18. Adrián Libiak 
5. Zuzana Gancarčíková * 19. Ivana Lučanská  
6. Klaudia Garstková *   20. Monika Matalíková  
7. Ivana Heldáková *  21. Roman Mirga  

8. Katrina Hovančáková  22. Simona Pitoňáková  
9. Sára Jarabáková **  23. Adam Sedlák *  
10. Valentín Jedinák  24. Ivana Sláviková  
11. Radko Joppa  25. Karolína Syčová  

12. Nikola Jurková  26. Anna Štefaňáková  
13. Ján Károlyi  27. Matúš Tomaškovič  
14. Patrícia Kovalčíková  28. Lukáš Vízner  
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IV. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Kovalová 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  

1. Karina Bešenejová 11. Veronika Mišková 
2. Tamara Bombarová 12. Lea Mudríková * 
3. Andrej Bukovina 13. Miroslava Navrátilová 

4. Pavol Endresz 14. Kristína Obercianová 
5. Michaela Fiasová 15. Katarína Pitoňáková 
6. Patrik Halčin 16. Tímea Schostoková 
7. Adrián Hrebeňár 17. Eduard Steško 

8. Dávid Javorský *  18. Tatiana Šoltýsová 
9. Jana Krompaščíková *  19. Simona Zastková 
10. Šimon Kuffa  



Výročná správa 2015/2016 

 
59 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

IV. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 
 

  

1. Klaudia Bachledová * 17. Elena Malinová 
2. Juraj Bednarčík 18. Silvester Marek 
3. Patrik Benyak 19. Filip Ogurčák * 

4. Adrián Brand * 20. Natália Ondrášiková * 
5. Katarína Budzáková 21. Tadeáš Onduš 
6. Mária Figlárová * 22. Salome Ratajová * 
7. Mária Fričová 23. Lukáš Silla 

8. Alexandra Gondžárová * 24. Roman Starinský 
9. Dominik Kaľavský 25. Denis Suchý 
10. Michaela Knapiková 26. Lucia Šmihulová 
11. Sabína Komiňáková 27. Filip Toporcer 

12. Simona Komiňáková * 28. Alexandra Vaľková * 
13. Barbora Kovalčíková 29. Emma Veselovská * 
14. Nora Krišová 30. Filip Vojtech 
15. Alexandra Kubičková * 31. Martin Zastko 

16. Kristína Majerčáková 32. Alexandra Živická 
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IV. C 
Triedny učiteľ: Profesor geografie  Jozef Vlček  
 
 

 

1. Romana Backárová * 17. Martina Kapolková 
2. Milan Bachleda 18. Nikolaj Kniha 
3. Katarína Barloková 19. Slávka Kolejáková 

4. Adam Bednár 20. Lucia Kromková 
5. Ľubomír Budzák 21. Mária Majerčáková 
6. Šimon Fedor * 22. František Martinko 
7. Michal Ferjančík 23. Marek Neupauer 

8. Paulína Halčinová 24. Frederika Plučinská * 
9. Lucia Harendarčíková 25. Sandra Stracheová 
10. Karol Hrbček 26. Dávid Špak 
11. Ján Hudaček 27. Milan Špak 

12. Ján Hudáček 28. Martin Vasilko 
13. Dominika Hudáčková 29. Kristína Vdovjaková 
14. Dávid Hudák 30. Marko Vojtičko 
15. Barbora Irhová 31. Adrián Zavacký 

16. Anna Kalafutová  


